
Naroinik :

GRM NOVO MESTO -
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
SEVNO 13
8000 Novo MEsro

Datum: 13.06.20'18

Na podlagi povabila k oddaji ponudb - evidenano narodilo objavljenega na spletni strani

http://ir.qrm-nm.sii

izdajam naslednji

SKLEP O ODDAJI EVIDENENEGA NAROEILA ST. SOIZOTA

Kot ekonomsko najugodnejsi ponudnik za rekonstrukcrjo kotlovnice na Glavnem trgu se izbere :

{ INSTALACIJE TRSINAR, JERNEJ TRSINAR S.P., TELEICE 7, 8275 SKOCJAN

OBRAZLOZITEV

Naro6nik Grm Novo mesto je na spletni strani http://ir.orm-nm.si/, dne 05.06.2018 povabil vse

zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za rekonstrukcrjo kotlovnice na Glavnem trgu.

Merilo za izbiro dobavitelja je ekonomsko najugodnejSa ponudba ob upostevanju zahtev na

predra6unih oz. popisih. Narocnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil ekonomsko

na.lugodnejso in ustrezno ponudbo za rekonstrukcijo kotlovnice na Glavnem trgu v Novem mestu.

Do dne 12.06.2018 so prispele TRI ponudbe.

d INSTALATERSTVO GORENC D.O.O., JELSE 5, S273 LESKOVEC

{ INSTALACIJE TRSINAR, JERNEJ TRSINAR S.P., TELEICE 7, S275 SKOCJAN

T DULC, D.O.O., STRANJE PRl SKOCJANU 7, 8275 SKOCJAN.

I



INSTALATERSTVO

GORENC D.O.O.,

INSTALACIJE

TRSINAR

DULC, D.O.O

39.813,50

Ponujena vrednost 38.054,10

Ponujena vrednost 38.960,00

Ponirjene vrednosti brez DDV

Pravni oouk:

Zoper sklep o oddaji javnega naro6ila lahko ponudnik vloZi zahtevo za revizijo v petih delovnih dneh

od obvestila pripetega na spletno stran naroanika.

Zahtevek za revizijo se vloZi v dveh izvodih pri naro6niku.

Zahtevek za rcvizijo se poslje naro6niku po po5ti priporo6eno s povratnico, ali v elektronski obliki, 6e

je overjen s kvalificiranim potrdilom.
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Ponujena vrednost

Direktor:
Tone Hrovat, univ.dipl.inZ. kmet.

CJ

Vro6iti:
- http://ir.qrm-nm.si/,
- arhiv - tu
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NAROaNIK: GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8O0O NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor Tone Hrovat,

univ. dipl. inZ. kmet., ldentifikacijska it. za DDV: S146571558,

Matitna itevilka: 5089107000

Transakcijski radun Stevilka: Sl55 01100-6030703530

IN

INSTALACUE TRSINAR, JERNEJ TRsINAR S.P. TEL.ICE 7, s275 sKOCJAN

Ki ga zastopa Jernejka Triinar

Matidna Stevilka: ...3817075

ldentif ikacijska 5t. za DDV: ...5132727 526.......

5tevilka transakcijskega raauna, na katerega bo narodnik plateval izstavljene e-raiune:

Sl56 10100-00487 48412 pri INTESA SANPAOLO BANK.

skleneta:

EVIDENENO POGODBO 5T,:E-30-2018 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

f. ilen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je narodnik objavil poziv k predloiiwi ponudb na spletni

strani httD://ir.srm-nm.si/. dne 05.06.2018.

Predmet pogodbe je rekonstrukcija kotlovnice na naslovu HiSa kulinarike, Glavni trg 32,8000 Novo

mesto.

VSI podrobnejii opisi del in kolidine so razvidne iz ponudbenega predraduna in popisnega lista.

Navodila in vse zahteve so opredeljena v sploinih pogojih, kateri so tudi sestavni del razpisne

dokumentacije.

2. dlen

Ponudnik se obvezuje, da bo ves das trajanja te pogodbe spoStoval vse zahteve narodnika, navedene v

razpisni dokumentaciji predmetnega evidendnega javnega narotila in dela izvajala v skladu s svojo

ponud bo 5t. 6/2018 z dne 07 .O6.2Ot8, na podlagi katere je bila izbra n.



3. dlen

l.Ponudbena cena

SKLOP 1:

predradunska vrednost (brez DDV) **"38.054,10*+*EUR

znesek DDV + * +8.371,90'r* EUR

ponudbena cena (predraiunska vrednost + DDv/oAvEK) *'rr'46.426,00***EUR

Ponudbena cena vkljufuje vse stroike in dajatve v zvezi z izvedbo narotila. Ponudba velja 20 dni od

roka za predloiitev ponudbe. V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naroinika za

izvedbo na roaila.

Ponujene pogodbene cene so fiksne in veljajo po principu >kljui v roke( . Ne priznamo nobenih

dodatnih stroikov.

4. dlen

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

zahtevam zakonodaje, ki doloda kakovost gradnje in uporabe. lzvajalec nudigarancijski rok 24 mesecev

na zakljudena dela.

5. ilen

Raaun se izstavi po kondanem delu in po podpisanem prevzemu, kot e-radun prek UJP-ja. Na ratunu

mora biti navedena Stevilka evidenane pogodbe, Stevilka naroailnice ter priloiena aitljivo podpisana

dobavnica.

Prodajalec izdan raiun poiilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju pladilnih

storitev za proradunske uporabnike (Uradni list R5,5t.77/2016).

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovanju E-raaunov uposteva I sledede podatke:

6. dlen

Proraiunski

(PU)

upora bnik ldent. !t. za

DDV

TRR in Bic koda Matiana itevilka

kupca

5tevilka

referendnega

dokumenta

GRM NOVO MESTO _

CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, Sevno 13, 8000

NOVO MESTO

st46571558 st56

01100-6030703530 5089107

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



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

morebitne stroike, ki jih bo imel prodajalecv zvezi z realizacijo naro6ila.

/. clen

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 izkljuEno za izvedbo te pogodbe.

Sstani na roanika je skrbnik te pogodbe Bratkovid Janez e-naslov: ia nez.bratkovic@suest.arnes.si in za

tehnidni del te pogodbe Bratkovld Janez e-naslov: ianez.bratkovic@guest.arnes.si.

Odgovorni pooblaSaenec dobavitelja je: Jernej Martin Triinar.

S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe Jernej Triinar e-naslov: martintrsinar@siol.net

9. dlen

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

bo narodnik zaael z ustreznimi postopki za nieno prekinitev. Narofnik lahko zaradi neizpolnjevania

pogodbenih dolodil izvajalcu pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom enega (L) meseca.

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih dolotil naroEniku pisno odpove pogodbo z

odpovednim rokom enega (1) meseca.

Obe pogodbeni stranki lahko redno odpovesta pogodbo z odpovednim rokom enega (1) meseca.

10. ilen

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

katerem-i kdo v imenu ali na raiun 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 ugodnej5imi pogoji,

- za opustitev dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

8. dlen



- za d rugo ravnanje a li opustitev, s katerim je druZbi povzrodena Skoda ali je omogoaena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druibe, posredniku organa ali organizaci.ie iz

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

V primeru kriifue ali poskusa krsitve te klavzule, je ie sklenjena in veljavna pogodba nidna, ie pa

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

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

ugotavljanja nitnosti pogodbe.

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

smislu dolotil veljavne za konodaje.

11. dlen

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

12. alen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrievanju te pogodbe re5evali sporazumno, v

nasprotnem primeru bo o sporu odlodalo stvarno pristojno sodiSie po sedeiu narodnika.

13. dlen

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

vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

dne 642a/8 Novo mesto, dne

Dobavitelj:
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N a rofn ik:

GRM Novo mesto

Tone Hrovat, univ. dipl. ini. kmet.

direktor
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