
SUKCESIVNA DOBAVA OKOUU PRIJAZNIH SIIL, PRIPOMO.KOV IN PAPIRNE GAI-ANTERUE JNMVO2.2O2O

POGODBA.,NMVO2.P1.2O2O

kijo skleneta

I. POGODBENI STRANKI

GRM NOVO MESIO - CEI{TER BIOTEHNIXE ltrl TURIZMA, Sevno 13, 8OOO Novo mesto,

ki ga zastopa Tone Hrovat, direktor

Matiina itevilka: 5089107000

ldentifikacijska 5t. (lD za DDVI: Sl'16571558

rRR 5156 01100-6030703530

(v nadaljevanju: narotnik)

in

SURF D.O.O. Portorol, Liminjanska cesta 94b. 6320 portorcl

kiga zastopa direktor Andrej Kralevec

MatiEna Stevilka: 5648076000

ldentifikacijska lt. (lD za DDV): Sl/t0394379

Transakcijski raEun (IRRI:5156 0510 08O165 6 odptt pti Abonko d.d.

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOEBE

1. tlen

NaroEnik in izvaialec ugotavljata, da je bil izvaialec na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih
naroiil pod ltevilko objave jN0oo776/2o2o-wo7 z dne 11.02.2020 z naslovom ,rsukcesivna dobava okolju
priiaznih iistil pripomoEkov in papirne galanterije( ter na podlagi narolnikove odtoEiwe o oddajijavnega
naroiila ltevilka JNMV02-S-2020 z dne 09.05.2020 na osnovi izvajalEeve ponudbe Stevilka PO-2O4/2O2O z dne
20.02.2020 izbran za izvaialca del,/dobavitel.ia |istil in aistilnih pripomoEkov v okviru omenjenega javnega
narodila, zaradi desar se sklepa predmetna pogodba.

PREDM€T POGODBE

2. elen

S to pogodbo narotnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo >Sukcesivna dobava okolju priiaznih iistil,
pripomoakov ln papime galanterije( po ponudbi izvajalca, ltevilka PO-204/2020 z dne 20.02.2020, za sklope
1+2+3+4.

3. ilen

lzvajalec bo za naroinika opravil dela oz. prodal blago v obsegu in v obliki, ki je doloiena iz razpisne
dokumentacije, in kot jo doloaajo veljavni predpisi iz omenjenega podroaja ter standardi in prdvila stroke.

oobavitelj bo dobavljal blago na lokacije, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Dobavni rokje najvea 3 dniod
naroeila,

4. alen
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Dobavitelj bo dostavljal naroeeno blago narofniku sukcesivno, torej po potrebi. V kolikor se izkaie, da

dolotenega blaga naroEnik ne potrebuje vel, naroanik v nobenem primeru ne odgovaria za naroiilo manisih

koliain, kotjih je predvidelv razpisu.

5. alen

Dobaviteli s podpisom te pogodb€ potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom nabave omenjenega blaga.

6. ilen

Dodatnih kolidin bla8a, oziroma dobavo novega, morebiti nadomestnega blaga, ki niso opredeljena s to pogodbo,

dobavitelj ne sme zateti iz\rdjati brez predhodnega pisnega soglasja naroEnika.

za dodatno blago, za katerega se je izkazala potreba lele po skleniwi te pogodbe, lahko naroEnik odda narotilo
dobavitelju osnovnega narotila ob upoltevanj u doloab Zakona ojavnem naroaanju, Z izvajalcem sev tem primeru

sklene dodatek k osnovni pogodbi (aneks). Aneks ne sme presegati 30% vrednosti osnovne pogodbe.

POGODBENA CENA

7. tlen

Pogodbena cena - cena blaga po tej pogodbije dolotena na osnovi ponudbe dobavitelja PO-204/2020 z dne

20.O2-2O2O ter znala v potrjeni in sprejeti predraEunski vrednostl:

SKLOP 7

Vrednost za sklop 1v EUR brez DDV: 63.750,04

Davek na dodano vrednost (DDv) v EUR 14.025.01

Pogodbena vrednost vkUuEno z DDV v EUR 77.775,Os

z besedoi sedeminsedemdesettiso&edemstopeti nsed emdeset 05/7@ Eyrw

SKLOP 2

Vrednost za sklop 2 v EUR brez DDV; 23.929,60

Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR 5.264,51

Pogodbena vrednost vkljufno z DDV v EUR 29.194,11

z besedo. devetindvojsettisoisto;ti rii ndevetdeset 1 1/700 Eyrov

SKLOP 4

Vrednost za sklop 4 v EUR brez DDV:

SKLOP 3

Vrednost za sklop 3 v EUR brez DDV: 28,287,00

Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR 6.22i,14

Pogodbena vrednost vkljulno z DDV v EUR 34.510,14

z besedo: StTi,ntndesettisoipetstodeset 14/700 Evtov

30.533,94
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Davek na dodano vrednost (DOV) v EUR 6.739,47

Pogodbena vrednost vkljuano z DDV v EUR 37.?73.1L

z besedo: sedemint desettisoztistotriinsedemdeset 47/7OO Evtov

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega alena ie fiksna in nespremenljiva, Cena velja za celotno obdobje
ra2pisa.

8. Elen

Pogodbeno ceno narolnik plata dobaviteliu na podlagi izstavljenih E-raaunov in aitljivo podpisanih dobavnic.

Na e-raEunu mord biti v obvezno navedena gtevilka pogodbe in javnega naroaila.

V primeru, da se naroEnik ne strinja s posameznimi postavkami obraiuna na radunu je narodnik dolZan nesporni
znesek racuna plalati na nadin in v rokih dolotenih za platilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem
roku utemeliiti popravek in sporoaiti svoje stalisae.

Narofnik bo raEun plaial 30. dan po uradnem preiemu e-raEuna.

v primeru, da je zadnji dan za plaailo dela prost dan, se rteje, da je zadnji dan za platilo prvi nasledn,i delovni
dan.

Kot dan plaaila se iteje dan, koje naroEnik izdal nalog za izplaailo.

V primeru zamude plaEila dolguje narotnik izva.ialcu zamudne obresti v vilini zakonskih zamudnih obresti.

PODIZVAJALCI

9. dlen

Podatki o podizvajalcih;

lzvaialec v tei oredmetni Dosodbi ne nastooa s podizvaialci.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

10. alen

Naroinik za svojega pooblalienega predstaynika doloaa Mileno Bortelj, e-mail; milena.bartell uest.arnes.5i
1e1.073934713, kije pooblallen/a, da zastopa naroEnika v vseh vpraianjih, ki zadevajo izvrsevanje ati

uveljavitev te pogodbe.

lzvajalec za svojega pooblaiienega predstavnika doloaa Alexa Kralevca, e-mail: iqbifulllli tel. $t. 05 671 35
00 kije pooblaEten/a, da zastopa izvaialca vvseh vpralanjih, ki zadevajo izvrEevanje ali uveljavitev te
pogodbe.

OBVEZNOSN PONUDNI KA" NAROINIKA

11. alen

Od ie oddanega narolila lahko naroanik odstopi le v soglasju zdobaviteljem. Dobavitelj se zavele blago po

posameznem naroiilu dobaviti najkasneje v roku 3 dni od prejema naroaila.
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Ce dobavitelj zamudi z dobavo blaga, je dollan naroEniku za vsak dan zamude plaaati pogodbeno kazen

v vilini 1 % (vendar skupno najvee 15 %) od vrednosti narotila, skaterega dobavo zamuja, pri Eemer se steje, da

je dobavitelj v zamudi z dobavo posameznega naroaila, Ee blaga ne dostavi v pravilnem roku, obsegu a la k liteti.

Pri ugotavljanju zamude se Steje, da je posamezno naroEilo dobavljeno, ko je dobavljeno vso naroEeno

blago v zahtevanih koliEinah in kvaliteti. V primeru zavrnitve dela blaga, se Steje da je posamezno naroailo

dobavljeno, ko ie dobavljeno ustrezno nadomestno blago.

Dobavitelj soglasa, da naroanik pogodbeno kazen iz prejanjeSa odstavka pobota pri plaEilu raduna za dobavo,

pri katerije dobavitelj zamujal.

Pogodbeni stra n ki soglaSata, da pravica zaraeunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogoiena z nastankom Skode

narotniku. PovraEilo morebitne tako nastale Skode bo naroanik uveljavljal po splolnih naEelih odlkodninske

odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. V kolikor dejanska lkoda, ki nastane

naroaniku zaradi krsitev dobavitelja, presega znesek pogodbene kazni, je izvajalec d o lZa n presei€k povrniti

naroaniku v roku 8 dneh od prejema pisnega zahtevka.

12. dlen

Narodnik bo ob posamezni dobavi preveril koliainsko ustreznost dobavljenega blaga. Kakovostno ustre2nost

naroanik preveri najkasneje v I dneh od posamezne dobave.

V kolikor se ob uporabi posameznega blaga ugotovijo kaKne napake, ki jih naroanik priobiaajnem pregledu

ni mo8el ugotoviti, naroinik o tem obvesti dobavitelja najkasneje v 3 dneh od ugotovljene napake na blagu.

13. elen

Dobavitelj jamei:

- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljall izvedbo,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma vso dokumentacijo,ter jo v celoti sprejema

- v celoti je seznanjen in jamai za izpolnjevanje todke 2.10 iz razpisne dokumentacije

- da je z razpisnimi in plaailnimi pogoji seznanil tudi vse podizvajalce,

- da so mu razumljivi in jasni po8oji in okoliseine za pravilno izpolnitev obveznosti,

- da bo obveznosti izvedel strokovno in v skladu z dokumentacro,

- da bo prevzel odgovornost za ikodo, ki bi jo povzroiil sam ali kateri koli od njegovih delavcev, pri

izvajanju te pogodbe

- da je seznanjen in sprejema druge zahteve naroanika navedene v dokumentaciji o javnem naroailu.

- da brezpladno namesti dozirno tehnikoin podajalce, terjo po potrebi servisrra,

- brezplaeno servisira vsaj 1* letno dozirne sisteme in podajalce.

14. ilen

4

Ne glede na to, da je po8odba sklenjena za doloaen Cas, za dobo 4. let od podpisa pogodbe, lahko naroEnjk

kadar koli odpove pogodbo z enomeseanirn odpovednim rokom. Odpoved mora biti podana pisno priporoaeno



su(cEsrvNA DoBAVA oKouu pRUA2NTH Ctsrt, pntpotuoerov tN pAplRNE GALANTERI.IE JNMV02-2020

po posti s povratnico, odpovedni rok pa se iteje od dne, ko dobavitelj preime odpoved.

V primeru odpovedi pogodbe po prejinjem odstavku se pogodbeni stranki zavezu.ieta, da bosta v celoti in

v poSodbenih rokih realizirali vse tekoae posle oziroma naroEila, ki so bilisklenieni pred odpovedjo pogodbe.

V primeru, da:

r pride dobavitelj v takino finanEno situacijo, ki bi mu onemogoaila izvedbo pogodbenih obveznosti.

. dobavitelj vea kot dvakrat zamuja z dobavo narolenega blaga po tej pogodbi;

. dobaviteli ne dobavlja blaga, za katerega je oddal ponudbo;

. dobavitelj dobavlja blago vodprtiembalaii

. dobavitelj dobavlja blago slabse kakovosti kot.ie dogovorjeno;

. dobaviteljpred zamenjavo blaga ne pridobi pisne8a soglasja naroenika,

. naroenik u8otovi, da podizvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z niimi kasneje tudi ni zahteval

pisnega soglasja naroenika,

lahko naroanik odstopi od te pogodbe. odstop utinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo

naroanika, poslano priporoaeno po posti. vtem primeru je izvajalec dolran pbeati pogodbeno kazen vvilini
5.m0,@ EUR in vso Skodo. Plaailo pogodbene kazni se pobota z neizvrlenimi plaaili naroaniku. preselek je

dobavitelj dolZan plaeativ 8 dneh od odstopa od pogodbe s stran i naroanika.

Pogodba preneha veljati, ae je naroenik seznanjen, da je pristojni driavni organ ali sodiste s pravnomodno

odloaitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega

podizvajalca.

PROI TORU PCI,SI(A KIA\ZUI.A

15. Lten

Dobavitelj zagotavlja, da nobena od pooblaiaenih ali drugih oseb dobavitel.;a, niti nobeden od njegovih

svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugate povezanih subjektov z njim {tudi prek subjektov, ki niso

povezani lastnilko, upravljavsko ali kakor koli drugaee in obstaja tveganje oziroma verjetnost, da je

morebitna ugodnost vodila do sklenitve pogodbe) v zvezi s sklenitvijo pogodbe ni sprejel in ne bo sprejel

nobenega platila alidruge u8odnostiod narotnika oziroma kakorkoli z njim povezanih subjektov, niti taklno

plaiilo a,i ugodnost nobenemu ni bila obljubljena.

v primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz tega alena je le sklenjena ali veljavna pogodba nidna.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi lavnega naroaila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri

izvajanju te poSodbe kdo v imenu ali na raeun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku narotnika

ali drugega or8ana ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kaklno nedovoljeno korist za

pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dollnega nadzora nad

izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali or8anizaciji iz

javnega sektorja povzroaena Skoda ali je omogoeena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
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posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku.

zastopniku ali posredniku, ie ta pogodba nicna.

Naroanik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju de.ianskega stanra iz prvega odstavka tega Elena ali

obvestila Komisije za prepreaevanje korupcije ali drugih organov, glede njegove8a domnevnega nastanka,

priael z ugotavljanjem potojev niinosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike

Slovenije

REV|ZUSI(A SI.TD

16. Ilen

Vsa dokumentacija, pove2ana z izvedbo javneSa naroaila, mora biti hranjena na naain, da zagotavlia revizljsko

sled izvedbe javnega naroiila.

lzvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvaianiem javnega naroaila, dolian hraniti v skladu z veljavno

zakonodajo oziroma le najmanj 10 let po izpolnlwi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj.

Pred iztekom tega roka, lahko naroinik ta rok podaljla. Dokumentacija je podlaga za spremljanje in nadzor nad

izvedbo javnega naroeila. lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z javnim

naroalom naroEniku/ nadzornim organom, vkljuaenim v izvajanig upravljanje, nadzor ali revizijojavnega razpisa

ter njihovim pooblaiiencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o

izvedbi javnega narolila, Revizijska sled mora omogoaati predstavitev aasovnega zaporedja vseh dogodkov,

povezanih : irvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v raaunovodskih in drugih

evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o

pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranienimi podatki in informacijami ter sistemi za

zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. lnformacije, kiiih revizijska sled vkliuduje, moraio bititaksne, da

dokazujejo neoporetnost shranjene informaci.ie, Niihov nastanek in hramba morata zagotavuati njihovo

neoporetnost in uporabnost v vsem Easu hranjenja informacij.

KONENE OOLOCBE

17. tlen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo doloaila Obligacijskega zakonika in drugih

predpisov, ki urejajo topodroEie.

Spremembe in dopoln iwe k tej pogodbi so veljavne le, te so sprejete v pisni obliki, kot anekkpogodbi.

18. alen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki relevall sporazumno, ae pa spora ne bosta

mogli reliti sami pa bo o sporu odlodalo stvarno pristojno sodilae po sederu naroanika.

19. elen

Pogodba zafne veljati z dnem, ko jo podpileta obe pogodbeni stranki, sklene pa se zaobdobjestirih

(4) let od dneva podpisa obeh pogodbenih strank.
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20. alen

Pogodba je sklenjena v itirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka po dva (2)
izvoda.

DOBAV]TEU:

Koper, dne*02.07.20202

SURF D.

And

NAROINIK:

Novo mesto, O]..07.202O

GRM NOVO MESTO

Tone Hrovat, direktor
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