
NAROCNIK:

GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, kiga zastopa direktorTone Hrovat, univ. dipl. inz.

kmet., ldentifikacuska 5t. za DDV: Sl46571558,Matiana itevilka: 5089107000, Transakcijski rafun

Stevilka: Sl56 01100-6030703530

IN

DOBAVITEU:

AVENTUR, transport in storitve, Stegne 35, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Andrej Oven, matiana

itevilka 646973600o, davina 5tevilka: S110599169, Stevilka transakci.iskega raiuna, na katerega bo

narodnik plaieval izstavljene e-raaune: 29000-0051091988, Unicredit banka Slovenije.

skleneta:

PoGoDBo: JNMV05-2020 SERVIS AWOMOBILOV, KOMBUEV, TRAKTORJEV lN DELOVNIH

STROIEV, NAKUP PNEVMATIK

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

naroEanju ZJN-3 izvedeljavno narodilo za izbiro dobavitelja blaga/storitev po postopku narodil malih

vrednosti za pJNMV05-2020 SERVIS AWOMOBILOV, KOMBUEV, TRAKTORJEV lN DELOVNIH

STROJEV, NAKUP PNEVMATIK<, kijebil objavljen na portalujavnih naroiil dne 16.4.2020 itevilka

objave JN OO24O2/202O, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi in tehniino najprimernejii

ponudnik izbran zgoraj navedeni dobavitelj.

1. dlen

Predmet pogodbe je servis avtomobilov, kombijev, traktorjev in delovnih strojev, nakup vseh

potrebnih rezervnih delov za v8radnjo in delovanje le teh, ter nakup pnevmatik, kot izhaja iz ponudbe

dobavitelja 5t. AV-1-2019 z dne 22.O4.2O2O, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo dolodila te pogodbe.

PodrobnejSi opis in obseg storitev/dobave blaga sta razvidna iz ponudbenega in razpisanega

predraduna , ki sta prilogi k tej pogodbi.

2. tlen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ves das tra.ianja te pogodbe spoitovala vse zahteve narodnika, navedene

v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naroiila in dela oz. dobave izvajala v skladu s svojo

ponudbo 5t. AV-1-2020 z dne 22.04.2020, na podlagi katere je bil izbran.



Dobavitelj se obvezuje vgrajevati v avtomobile, traktorje, delovne stroje oz. vso kmetijsko opremo

kvalitetne - ekvivalentne nadomestne dele, (originalom ekvivalentni rezervni deli), za katere nudi 12

meseEno garancijo.

Cene nadomestnih delov morajo biti primerljive oz. do 1Yo viSje kot jih ponujajo ostali ponudniki

istovrstnih storitev oz- izdelkov (rezervniavtodeli24.si; autoimport.si.prodaia, trgovina Motoroil Novo

mesto)

Cena:

3.ilen

Pogodba se sklepa za nakup omenjenega blaga, oz. izvajanje omenjenih storitev

5. dlen

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstojeaim standardom in deklarirani kakovosti na embalaii

oziroma spremljajofih dokumentih. Narodnik se obvezuje prevzeti naroieno blago v celoti na podlagi

SKLOP 2:

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi predraduna 5t. AV-1-2019 z dne 22.04.2020 ln znasa

42.944,00 EUR (z DDV)

(z besedo: dvainitiridesettisoadevetstoitiriin5tirideset 00/100).

PONUJENE CENE SO FIKSNE IN VEUAJO CELO OBDOBJE NAROEILA oz. TRAIANJA POGODBE.

V primeru zmanjianja narodil dobavitelj izrecno iziavlja, da iz tega naslova zoper naroinika ne bo

uveljavljala kakrSnihkoli zahtevkov.

V primeru povedanja narodil bo dobavitelj nudil narodniku enake cene, enake popuste in enake pogoje,

kot so bili upoitevani pri ocenjeni vrednosti naroaila.

ocenjena vrednost sklopa 2 znaSa 60.000€ brez ddv za obdobje 3 let in vkljuauje tudi nadomestne

/rezervne dele, ki pa se jih na dan podpisa pogodbe ne da opredeliti. Definicija narotanja in servisa

opisana in velja iz razpisne dokumentacije.

4. alen

V skladu s ponudbo bo narodnik pladal radun v 30. dneh po pravilno izstavljenem e-radunu (poslanem

prek UJP-ja). E-raaunu bodo pravilno priloiene in podpisane vse priloge (podpisane narotilnica ali

navedena ltevilka pogodbe oz. javnega naroiila, dobavnica, morebitne priloge).

Dobavitelj ima pravico zaraaunati zakonske zamudne obresti, v kolikor narodnik zamudi plaiilo.



dobavnice. Kolitinski in kakovostni prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, oziroma v skladu z

zakonom. Naroinik bo vse pripombe v zvezi z izvrievanjem te pogodbe sporoaal dobavitelju v pisni

obliki. ee dobavitelj pri naslednjih dobavah ne uposteva upravidenih pripomb naroanika, lahko

narodnik odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe je mozen s strani katere koli pogodbene stranke na

podlagi pisne odpovedi od pogodbe. Garancija na servisne storitve in rezervne dele, ter pnevmatike je

12 mesecev.

6. dlen

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

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

uporabljali izkljuEno za izvedbo te poBodbe.

V primeru novih, manjiih naroailo blaga, za katere se naknadno pokaie potreba po nakupu bo sklenjen

aneks k tej pogodbi. Aneks lahko predstavlja najvei 30% vrednosti celotne pogodbe.

7. dlen

S stani naroanika je skrbnik te pogodbe MARKO GLU5le e-naslov: ma rko.glusic@gmail.com

Tel. Stevilka 031 383480

S strani dobavitelja je skrbnik te pogod be LIDUA H RIBAR e-naslov: aventur.komerciala@gmail.com, tel.

Stevilka 051 636 245.

8. Elen

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti na naiin, predviden v tej pogodbi,

bo naroinik zaiel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Narodnik lahko zaradi neizpolnjevanja

pogodbenih dolotil izvajalcu pisno odpove pogodbo in vnovai meniino garancijo za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok je 2 meseca.

9. dlen

ie dobavitelj po svoji krivdi ne izvede obveznosti (rok dobave, ustrezna naroaena koliaina, ustrezna

kvaliteta, primerljive cene) v skladu z roki dolodeni v tej pogodbi, sme naroinik zaraEunati izvajalcu

pogodbeno kazen, ki znaia 1% zaradunane vrednosti za vsak dan zamude (roki) oziroma 5% zaradunane

vrednosti (zavajanje s koliilno, kvaliteto, primerljivo cenolZnesek pogodbene kazni lahko znaia skupaj

najvei 10 % zaradunane pogodbene vrednosti.



Naroinik lahko terjatev iz naslova morebitne zaradunane pogodbene kazni pobota s finaninimi

obveznostmi po po8odbi, sklenjeni z izvajalcem na podlagi predmetnega javnega naroiila, po

predhodno izdanem raiunu za pogodbeno kazen.

10. alen

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

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

organizacije izjavnega 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 povzroiena 5koda ali je omogotena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druibe, posredniku organa ali organizacije iz

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

V primeru krsitve ali poskusa kriitve te klavzule, je ie sklenjena in veljavna pogodba niina, de pa

pogodba 5e niveljavna, se steje, da pogodba ni bila sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoja okoliStin iz 1. odstavka tega alena pridne s postopkom

ugotavljanja nidnosti pogodbe.

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

smislu dolof il veljavne zakonodaje.

12. dlen

13. dlen

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. Pogodba se sklepa za 3 leta od obojestranskega

podpisa.

11. alen

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

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvr5evanju te pogodbe reievali sporazumno, v

nasprotnem primeru bo o sporu odlotalo stvarno pristojno sodiSie po sedeiu naroinika.



Novo mesto, dne 10.6.2020

Dobavitelj:

AVENTUR, D.O.O.

Andrej Oven, direktor

d.oo
Stegne 35

l OOO UUBUANA

Novo mesto, dne 10.06.2020

Narodnik:

GRM Novo mesto

Tone Hrovat, univ. dipl. ini. kmet.

direktor




