
JNOO3Og3/2O2O.WOI SUROVINE IN POTROSNI MATERIAL ZA SIRARNO IN
SLASCI.ARNO

NAROCNIK: GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, kiga zastopa direktorTone Hrovat,

univ. dipl. inz. kmet., ldentifikacijska 5t. za DDV: 5146571558,

Matiana Stevilka: 5089107000

Transakcijski radun Stevilka: 5156 01100-6030703530

IIi

DOBAVITEU: KARTONAZA GRUBAR d.o.o., Dobravica 32,8310 Sentjernej, kijo zastopa Grubar Dejan,

direktor, ldentifikacUska 5t. za DDV: 516773234A,

Matiana Stevilka : 57 2487 2OOO,

Stevilka transakcijskega ratuna, na katerega bo naroinik pladeval izstavljene e-raaune:

5156 0315 0100 0004 503 , odprt prl SKB

Skleneta pogodbo:

JNMVlO-5-2020 SUROVINE IN POTROSNI MATERIAL ZA SLASEICARNO

f. ilen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je narotnik na podlagi 47. ilena Zakona o javnem

naroianju ZN-3 izvedel javno narotilo za izbiro dobavitelja po postopku naroiil malih vrednosti za

DJNMV1O-2020 SUROV|NE rN POTROSN| MATERTAI ZA STRARNO tN SUSa|CARNO(, ki je bilo

objavljen na portalu javnih narodil dne, 19.05.2020 Stevilka objave J N003093/2020-w01. Na podlagi

73. alena aN-3,5. odstavek se sklop 6. odda neposredno, zgoraj navedenemu dobavitelju.

2. dlen

Predmet pogodbe je dobava embalaie in potroinega materiala za slaSdidarno, kot izha.ia iz ponudbe

izvajalca poslanega po mailu, z dne 18.08.2020, kije sestavni del te pogodbe.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo dolotila te pogodbe.

Podrobnejii opis je razviden iz ponudbenega predraiuna. Kolitine se dolodajo sproti, sukcesivno, po

potrebi.

3. dlen

Ponudnik se obvezuje, da bo ves das trajanja te pogodbe spoitoval vse zahteve naroanika, navedene v

razpisni dokumentacijl predmetnega javnega naroEila in dela izvajala v skladu s svojo ponudbo poslano

po mailu z dne 18.08.2020, na podlagi katere je bila izbran.
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4. tlen

SKLOP 5:

Ocenjena vrednost embalaie po tej ponudbi za obdobje 4let znala 9.00O,00€ brez DDv-ja.

Cena na enoto je razvidna iz ponudbe in je sestavni del te pogodbe.

Cene v €/kom:

KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI
KARTONI

Ponudbena cena vkljudu.je vse stroike in dajawe v zvezi z izvedbo naroaila. V celoti se strinjamo in

sprejemamo razpisne pogoje narodnika za izvedbo javnega naroEila (vse zahteve, pogojl, navedeni v

razpisni dokumentaciji, katero v celoti in brez ugovora sprejemamo).

Pogodbene cene so fiksne za obdobje 4let, spreminjajo se lahko samo v primeru zakonsko dolodenega

statistianega poveEanja cen, oziroma odvisne so od cen surovin na trgu, letlne. V primeru spremembe

cen,.ie dobavitelj dolian pisno obvestiti naroanika o visini spremembe in od le tega dobiti pisno

privolitev. Spreminjajo se lahko kolitine in morebitno dodajajo noviartikli. Naroiila so sukcesivna, torej

narodajo se po potrebi in narodnik ni nikakor zavezan naroiiti celotne predvidene koliaine. V primeru,

da se v tasu trajanja pogodbe naknadno pojavi potreba po artiklih, ki niso zajeti v ponudbenem

predradunu, so pa predmet tega javnega narotila, si kupec pridriuje pravico nabaviti artikle pri

prodajalcu po veljavnem ceniku z upo5tevanim J_ popustom. Popust je fiksen za ias trajanja

pogodbe.

Nakup artiklov izven ponudbenega predraduna ne bo presegal 30% pogodbene vrednosti.

V primeru zmanjsanja predvidenega obsega proizvodnje dobavitelj izrecno izjavlja, da iz tega naslova

zoper naroinika ne bo uveljavljala kakr!nihkoli zahtevkov.

V primeru poveianja predvidenega obsega proizvodnje se dobavitelj obvezuje upoitevatienake viiine

popustov, kot so bili upoitevani pri izradunu (pri ponujenih artiklih-predraaun) iz te pogodbe.

5. dlen

Dobavljeno blago mora biti kakovostno, neoporeino, ustrezati mora veljavni zakonodaji, vsem

zahtevam zakonodaje, ka doloaa kakovost iivil in potroinega blaga, embalaie ter veljavnim predpisom

PLADENJ ZA SADIKE
U6 lL
BUTELJKE 1/6
KROFI VELIKI
KROFI MALI
KROFI I/6
KROFI %

KROFI %

PTZZE3OO
PENINA 116+VL.

0,390
0,310
0,450
0,36s
0,307
0,280
0,220
0,190
0,230
0,750
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v Evropski uniji in Republiki Sloveniji, ki urejajo podroaje Zivil (pridelave, predelave, obdelave,

pakiranja, skladisdenja, transportiranja) ter normativom in opisom iz ponudbenega predraiuna.

Dobavljeno blago mora biti v skladu z zakonom o zdravstveni ustreznosti iivil in izdelkov ter snovi, ki

prihajajo v stik z iivili, zdravstveno ustrezno, da ne bo vsebovalo bioloikih, kemiinih in fizikalnih

dejavnikov tveBanja.

Prodajalec mora kupcu, kadarkoli na njeBovo zahtevo, dostaviti ustrezna dokazila o zdravstveni

ustreznosti iivil, in sicer najkasneje v 3 dneh od prejema zahteve.

Rok uporabnostiob dostavi bo minimalno polovica celotnega roka uporabnosti.

V primeru, da v tasu uporabljanja te pogodbe prodajalec iz objektivnih razlogov ne more ved dobavljati

doloienega artikla iz ponudbenega predratuna, mora posredovati kupcu v potrditev nov, nadomestni

artikel, ki mora biti vsaj enakovreden artiklu iz ponudbenega predraEuna. Za enakovredna iivila se

itejejo iivila, ki so po lastnostih, zahtevani kvaliteti (tudi senzoriini, to so vonj, videz, barva, okus,...),

sestavi in uporabnosti primerl.iiva ali bol.iia od navedenih v ponudbenem predratunu.

Embalaia (tudi transportna) mora biti v skladu s predpisi, mora zagotavljati varnost Zivil in mora biti

tak5na, da popolnoma zasiiti blago pred mehanskimi, kemidnimi in drugimi vpliviter poikodbami in da

ustreza veliavni zakonodaii za proizvodnio in promet z iivill. Embalaia ob dostavi ne sme biti

poikodovana.

Prodajalec mora zagotoviti redni, brezplaeni odvoz transportne embalaie (PVC zaboji, 5katle...).

Dobavljeno blago mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno z

Uredbo o zelenem javnem narofanju. Ekoloika iivila, ki so navedena v ponudbenem predraiunu, mora

prodajalec zagotavljati ves das veljavnosti pogodbe.

Prodajalec mora v aasu veljavnosti te pogodbe na kupaevo zahtevo dokazati, da je blago, kije navedeno

kot ekoloiko, pridelano na ekoloiki naiin, kotga dolotajo Uredba Sveta (ES) 5t. a34/2OO7/ES, Uredba

Komisije (ES) it.889/2008 ali predpis, ki ureja ekoloiko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov

oziroma iivil.

6. ilen

Raiun se izstavlja 1* mesetno kot e-raaun prek UJP-.ia. Na raEunu moro biti novedeno itevilko

pogodbe in jdvnego naroEila, ter priloiena iitljivo podpisana dobavnica. Cene morajo biti iste kot v

ponu.ienem predradunu, z morebitnim ponujenim popustom.

Prodajalec izdane radune po5ilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plaiilnih

storitev za proradunske uporabnike (Uradni list RS, it.77/2016).

Prodajalec se zavezuje, da bo kup€u pri posredovanju E-raaunov upoSteval sledeie podatke:
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Na ratunu mora bitivedno navedena oznaka javnega narodila in Stevilka pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje poiiljati narodniku meseino poroiilo o dobavljeni embalaii (vrsta, skupna teZa

po artiklu) na podlagi katere naroanik porofa o dani embalaii na trg na Ministrswo za okolje.

7. dlen

Vse cene so izraiene v eurih (EUR) ter vkljudujejo vse elemente iz katerih so sestavljene, kot so npr.

blago, dostava, ostali nepredvideni stro5ki, morebitni popust, davek na dodano vrednost in vse ostale

morebitne stroike, kijih bo imel prodajalec v zvezi z realizacijo narodila.

8. ilen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki do katerih bodo priili z izvedbo te pogodbe,

predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih

uporabljali izkljudno za izvedbo te pogodbe.

V primeru novih artiklov, za katere se naknadno pokaie potreba bo sklenjen aneks k tej pogodbi. Aneks

lahko predstavlja najvef 30% vrednosti celotne pogodbe.

Proraaunski

(PU)

uporabnik ldent. 5t. za

DDV

TRR in Bic koda Matiana Stevilka

kupca

5tevilka

refereninega

dokumenta

GRM NOVO MESTO -
CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, Sevno 13, 8000

NOVO MESTO

5r46571558 sr55

01100-6030703530

9. dlen

S stani naroanika je skrbnik te pogodbe Milena Bartelj, e-naslov: milena.barteli@quest.arnes.si.

odgovorna oseba Franc Potoiar.

Odgovorni poobla5fenec dobavitelia je: Dejan Grubar.

S strani dobavitel.ia je skrbnik te pogodbe Dejan Grubar, e-naslov: kartonaza.grubar@siol.net

5089107
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10. ilen

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti na naEin, predviden v tej pogodbi,

bo narotnik zaiel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Naroinik lahko zaradi neizpolnjevanja

pogodbenih doloiil izvajalcu pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih dolodil naroinlku pisno odpove pogodbo z

odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

Obe pogodbeni stranki lahko redno odpovesta pogodbo z odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

11. dlen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdriali vsakr5ne8a ravnanja oziroma opustitve, pri

katerem-i kdo v imenu ali na raaun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakino nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejiimi pogoji,

- za opustitev dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je druibi povzrotena Skoda ali je omogotena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druibe, posredniku organa ali organizacije iz

javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru krlitve ali poskusa kriitve te klavzule, je ie sklenjena in veljavna pogodba nidna, fe pa

pogodba ie ni veljavna, se 5teje, da pogodba ni bila sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoja okoliSdin iz 1. odstavka tega dlena priane s postopkom

ugotavljanja niinosti pogodbe.

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v

smislu dolodil veljavne zakonodaje.

12.6len

Spremembe in dopolniwe te pogodbe bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k tej pogodbi.

13. flen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrSevanju te pogodbe reievali sporazumno, v

nasprotnem primeru bo o sporu odloaalo swarno pristojno sodiife po sedeiu narotnika.
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14. alen

Ta pogodba je sestavljena v itirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak znaiaj izvirnika in od katerih

vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

Novo mesto, dne, 19.08.2020

Dobavitelj:

KARTONAZA GRUBAR d.O.O.

Dejan Grubar, direktor

Oobravica 32'
td.: oTBso 55

Naroanik:
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