
SUKCESIVNA DOBAVA OKOUU PRUAZNIH STIL, PRIPO KOV IN PAPIRNE GATANTERIJE JNMVO2-2020

POGOOBA J NMV02-P3-2020

kijo skleneta

I. POGODBENI STRANKI

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE lN TURIZMA, Sevno 13, 8000 Novo mesto,

kiga zastopa Tone Hrovat, direktor

Matiana lt€vilka: 5089107000

ldentifikacijska 5t. {lD za DDV): Sl 46571558

TRR St56 01100-6030703530

{v nadaljevanju: naroinik)

in

SURF D.O,O. Portoroi, Liminianska cesta 94b, 6320 Portoroi

ki ga zastopa direktor Andrej Kraievec

Matitna Etevilka: 5648075000

ldentiflkacijska 5t. (lD za DDV): S140394379

Transakci.iski radun (TRR)| 5156 0510 0801 6594 946 odptt pti Abonko d.d-

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOTOTBE

1. tlen

Narotnik in izvajalec u8otavljata, da je naroanik objavil javni razpis, ki je bil objavljen na portalu javnih naroail

pod Etevilko objave JNoOO776/2020-wO1 z dne 11.02.2020 z naslovom ,tsukcesivna dobava okolju prijarnih

iistil pripomotko/ in papirne galanterije( .

Na podlagi 73. tlena ZJN-3,5. odstavek se sklop 6. - potrosni material odda neposredno, zgoraj

navedenemu dobavitelju.

PREDMET POGODBE

2. alen

S to pogodbo narodnik odda, dobavitelj pa prevzame dobavo potroinega materiala po ponudbi dobavitelja,

Stevilka Po-1214/2020 z dne 04.08.2020, za sklope 6.

3. Elen

Narotnik bo blago - potroini material naroEal sukcesivno, po potrebi.

Dobavitelj bo dobavljal blago na lokacije, ki so navedene v razpisni dokumentaciii. Dobavni rok je najvef 3 dni

od narodila.
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4. alen

Dobavitelj bo dostavljal naroaeno blago naroiniku sukcesivno, tore.i po potrebi. V kolikor se izkale, da

dolotenega blaga narotnik ne potrebuje vea, narotnik v nobenem prime.u ne odgovarja za narotilo manilih

koliain, kot jih je predvidel.

5. tlen

Dobavitelj s podpisom te po8odbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obseSom nabave omen.ienega blaga.

5, alen

Dodatnih koliain blaga, oziroma dobavo novega, morebiti nadomestnega blaga, ki niso opredeljena s to
pogodbo, dobavitelj ne sme zaaeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naroanika.

za dodatno blago, za katerega se je izkazala potreba !ele po sklenitvi te pogodbe, lahko naroanik odda narotilo

dobavitelju osnovnega narotila ob upoltevanju dolotb Zakona o javnem narotanju. z izvajalcem se v tem
primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi (aneks). Aneks ne sme presegati 30% vrednosti osnovne pogodbe.

8. tlen

Pogodbeno ceno naroanik plata dobavitelju na podlagi izstavljenih E-raiunov in iitljivo podpisanih dobavnic.

Na e-ratunu mora bitiv obvezno navedena ltevilka pogodbe in javnega naroaila.

V primeru, da se narotnik ne strinja s posameznimi postavkami obratuna na ratunu je narotnik dolian nesporni

znesek raauna platati na naain in v rokih doloienih za platilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem

roku utemeljiti popravek in sporotiti svoje staliSae.

Narotnik bo ratun plalal 30. dan po uradnem prejemu e-ratuna.

V primeru, da je zadnji dan za plaailo dela prost dan, se 5teje, da je zadnii dan za plaailo prvi naslednji delovni

dan.

Kot dan plaaila se ateje dan, ko je naroanik izdal nalog za izplatilo.

V primeru zamude platila dolguje narotnik izvajalcu zamudne obresti v vilini zakonskih zamudnih obresti.

POGODBENA CENA

7. alen

PoSodbena cena - cena blaga po tej pogodbi je dolotena na osnovi ponudbe dobavitelja Po-121412020 z dne

04.08.2020 in je obvezna priloga te pogodbe.

SKLOP 6

Oceniena vrednost za sklop 6. v EUR brez DDV: 6.000,00/letno

Ocenjena vrednost za sklop 6. za celotno trajanje razpisa in te pogodbe, torej za 48 mesecev, tako znaia

24.000,0O€ + ddv.

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega alena je fiksna in nespremenljiva.
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PODIZVAJATCI

9. alen

Podatki o podizvajalcih

lzvaialec v tei predmetni pogod bi ne nastooa s oodizvaialci.

PREDSTAVNIXI POGODBENIH STRANK

10. alen

Naroanik za svojega pooblasaenega predstavnika dolola Mileno Boftelj, e mail:

tel. 07 39 34 713, ki je pooblasaen/a, da zastopa naroanika v vseh vprala njih, ki zadevajo izvrsevanje ali

uveljavitev te pogodbe.

lzva.ialec za svojega pooblaltenega predstavnika doloaa Alexa KraSevca, e-mail: jA[qQML! tel.5t. 05 671 35

00 ki je poobla5aen/a, da zastopa izvajalca v vseh vprasan.iih, ki zadevajo izvrlevanje ali uveljavitev te

Pogodbe.

OBVEZ NOSTI PONUONIKA, NAROENIKA

11.6len

Od :e oddanega narodila lahko naroanik odstopi le v soglasju z dobaviteljem. Dobavitelj se zaveZe

blago po posameznem naroiilu dobaviti najkasneje v roku 3 dni od prejema naroeila.

Ce dobavitelj zamudi z dobavo blaga, je dolzan narodniku za vsak dan zamude placati

pogodbeno kazen v visini 1 % (vendar skupno najved 15 %) od vrednosti naroeila, s katerega

dobavo zamuja, pri demer se Steje, da je dobavitelj v zamudi z dobavo posameznega naroeila, de

blaga ne dostavi v pravilnem roku, obsegu ali kvaliteti. Pri ugotavljanju zamude se Steje, da je

posamezno narodilo dobavljeno, ko je dobavljeno vso narodeno blago v zahtevanih koliainah

in kvaliteti. V primeru zavmitve dela blaga, se Steje, da je posamezno naroeilo dobavljeno, ko je

dobavljeno ustrezno nadomestno blago.

Dobavitelj soglasa, da narocnik pogodbeno kazen iz prejsnjega odstavka pobota pri pladilu

racuna za dobavo, pri kateri je dobaviteljzamujal.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaraeunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z

nastankom gkode narodniku. Povradilo morebitne tako nastale skode bo naroenik uveljavljal po

splosnih nadelih odskodninske odgovomosti, neodvisno od uvel.iavljanja pogodbene ka"ni za

zamudo. V kolikor dejanska skoda, ki nastane narodniku zaradi krsitev dobavitelja, presega

znesek pogodbene kazni, .ie izvajalec dolZan presezek povmiti naroeniku v roku I dneh od

prejema pisnega zahtevka.

12. alen

Narodnik bo ob posamezni dobavi preveril kolidinsko ustreznost dobavljenega blaga. Kakovostno

ustreznost naroenik preveri najkasneje v 8 dneh od posamezne dobave.



SUKCESIVNA DOBAVA OKOUU PRIJAZNIH .ISTIL, PRIPOMOdKOV IN PAPIRNE GALANTERIJE JNMVO2-2020

V kolikor se ob uporabi posameznega blaga ugotovi.io kaksne napake, ki jih naroenik pri

obidajnem pregledu ni mogel ugotoviti, naroenik o tem obvesti dobavitelja najkasneje v 3 dneh

od ugotovl.iene napake na blagu.

13. 6len

Dobaviteljjamdi:

- da muje poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo,

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

- v celoti je seznanjen in jam6i za izpolnjevanje todke 2.10 iz razpisne dokumentacije

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

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolisdine za pravilno izpolnitev obveznosti,

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

- da bo prevzel odgovornost za Skodo, ki bi jo po\rzrodil sam ali kateri koli od n,egovih

delavcev, pri izvajanju te pogodbe

- da je seznanjen in sprejema druge zahteve naroenika navedene v dokumentacui o javnem

naroeilu.

- da brezpladno namesti dozirno tehnikoin podaialce, terio po potrebi servisira,

- brezpladno servisira vsaj '1t letno dozirne sisteme in poda.ialce.

'14.6len

Ne glede na to, da je pogodba sklenjena za doloden 6as, za dobo 4. let od podpisa pogodbe,

lahko narocnik kadar koli odpove pogodbo z enomesednim odpovednim rokom. Odpoved mora biti

podana pisno priporoeeno po posti s povratnico, odpovedni rok pa se Steje od dne, ko dobavitelj

prejme odpoved.

V primeru odpovedi pogodbe po prejsnjem odstavku se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta

v celoti in v pogodbenih rokih realizirali vse teko6e posle oziroma narodila, ki so bili sklenjeni

pred odpovedjo pogodbe.

V primeru, da:

. pride dobavitelj v taksno finandno situacijo, ki bi mu onemogodila izvedbo pogodbenih

obveznosti,

. dobavitelj vee kot dvakrat zamuja z dobavo naroaenega blaga po tej pogodbi,

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

o dobavitelj dobavlja blago v odprti embalaZi

. dobavitelj dobavlja blago slabse kakovosti kotje dogovorjeno;

. dobavitelj pred zamenjavo blaga ne pridobi pisnega soglasja naroenika,

. narocnik ugotovi, da podizvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev tet v zvezi z njimi kasneje tudi ni

zahteval pisnega soglasia naro6nika,
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lahko naroenik odstopi od te pogodbe. Odstop udinkuje z dnem, ko dobavitelj prgme pisno

obvestilo narocnika, poslano priporoceno po posti. V tem primeru .ie izvajalec dolzan plaeafi

pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR in vso skodo. Pladilo pogodbene kazni se pobota z

neizvrsenimi placili narocniku. Presezek je dobavitelj dolzan pladati v 8 dneh od odstopa od

pogodbe s strani naroenika.

Pogodba preneha veljati, de je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisde s

pravnomoeno odloeitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani

dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. Clen

oobavitelj zagotavlja, da nobena od pooblasdenih ali drugih oseb dobavitelja, niti nobeden od

niegovih svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugade povezanih subjektov z njim (tudi prek

subjeKov, ki niso povezani lastnisko, upravljavsko ali kakor koli drugaee in obstaja tueganje

oziroma verjetnost, da je morebitna ugodnost vodila do sklenitve pogodbe) v zvezi s sklenitvijo

pogodbe ni sprejel in ne bo sprejel nobenega placila ali druge ugodnosti od narocnika oziroma

kakorkoli z njim povezanih sub.iektov, niti taksno placilo ali ugodnost nobenemu ni bila

obljubliena.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz tega dlena je 2e sklenjena ali vel.iavna

pogodba ni6na.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naroeila, na podlagi katerega je podpisana ta

pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na ra6un druge pogodbene stranke,

predstavniku ali posredniku naroenika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil,

ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod

ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za

drugo ravnanie ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroeena

Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali

organizacije iz javnega seKoia, drugi pogodbeni stranki ali nienemu predstavniku, zastopniku ali

posredniku, je ta pogodba nidna.

Naroenik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka

tega elena ali obvestila Komisije za preprcaevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega

domnevnega nastanka, priael z ugotavljanjem pogojev nicnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi

v skladu s predpisi Republike Slovenije

REVIAJSKA SLED

16.6len

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo javnega naroaila, mora biti hranjena na naain, da zagotavlja revizijsko

sled izvedbe javnega narotila.
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lzvajalec .ie vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem javnega narotila, dolian hraniti v skladu z veljavno

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

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

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

javnim naroiilom naroaniku, nadzornim organom, vkljueenim v izva.ian.ie, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega

razpisa ter njihovim pooblaidencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku

pogodbe o izvedbi javnega narodila. Revizijska sled mora omogotati predstavitev Casovnega zaporedja vseh

dogodkov, povezanih z izvedbo 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 shranjenimi podatki in

informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. lnformacije, ki jih revizijska sled

vkl.iutuje, morajo biti takSne, da dokazujejo neoporeanost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba

morata zagotavljati njihovo neoporetnost in uporabnost v vsem Easu hran.ienja informacij.

KONdNE DOLOCBE

17. dlen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo doloeila Obligacijskega

zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to podroaje.

Spremembe in dopolnitve k tel pogodbi so veljavne le, de so sprejete v pisni obliki, kot aneks k

pogodbi.

18. Clen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki resevali sporazumno, de pa

spora ne bosta mogli resiti sami pa bo o sporu odloeab stvarno pristo.ino sodisce po sedezu

naroenika.

19. elen

Pogodba zadne veljati z dnem, ko jo podpi$eta obe pogodbeni stranki, sklene pa se za

obdobje Stirih (4) let od dneva podpisa obeh pogodbenih strank.

20. Clen

Pogodba je skleniena v Stirih (4) enakih izvodih, od kalerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka po
dva (2) izvoda.

Po

NAROCNIK:

Novo mesto, 10.08.2020
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