
JNOO3O93/2020-WOI SUROVINE IN POTROSNI MATERIAL ZA SIRARNO IN
SLASEI'ARNO

NARO.NIK: GRM NoVo MESTo, Sevno 13, 8000 NoVo MESTo, ki ga zastopa direktor Tone

Hrovat, univ. dipl. ini. kmet., ldentitikacijska it. za DDV: S145571558,

Matiina Stevilka: 5089107000

Transakcijski raaun Stevilka: Sl56 0110G6030703530

IN

DOBAVITEU: AJA, D.O.O. UUBUANA, Zaloika cesta 40, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Bogdana

Roitan, direktorica, ldentifikacijska at. za DDV: S133930074,

Matif na itevilka: 5554659000,

Etevilka transakcijskega raduna, na katereBa bo naroinik plateval izstavljene e-raiune:

5156 0204 3001 9975 372 , odprt pri NLB

Skleneta pogodbo:

JNMVIo-4-2020 SUROVINE rN POTROSNt MATER|AT ZA SrAitltannO

f. ilen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naroanik na podlagi 47. Elena Zakona o javnem

narodanju zlN-3 izvedel javno naro.ilo 2a izbiro dobavitelja po postopku narodil malih vrednosti za

)rNMV1&2020 SUROVTNE rN POTROSNT MATER|AL ZA STRARNO rN SLASaTaARNO<, ki je bilo

objavljen na portalu javnih narodil dne, 19.O5.2020 itevilka objave JN003093/2020-w01, Na podlagi

73- flena ZN-3,5. odstavek se sklop 5. odda neposredno, zgoraj navedenemu dobavitelju.

2. ilen

Predmet pogodbe je dobava embalaie in potroinega materiala za slaSaiaarno, kot izhaja iz ponudbe

izvajalca poslanega po mailu, z dne 77 .07 .2O2O, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo dolotila te pogodbe.

PodrobnejSi opis ie razviden iz ponudbenega predrafuna. Kolidine se doloaajo sproti, sukcesivno, po

potrebi.

3. ilen

Ponudnik se obvezuje, da bo ves aas trajanja te pogodbe spoitoval vse zahteve naroinika, navedene

v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naroiila in dela izvajala v skladu s svojo ponudbo

poslano po mailu z dne 17.07.2020, na podlagi katere ie bila izbran.
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4. Elen

SKLOP 5:

Ocenjena vrednost embalaie po tei ponudbi 2a obdobje 4 let znaia 10.000,00€ brez DDv-ja.

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

Ponudbena cena vkljutuje vse stroike in daiatve v zvezi z izvedbo narolila. V celoti se strinjamo in

sprejemamo razpisne pogoje narodnika za izvedbo javnega narofila (vse zahteve, poSoji, navedeni v

razpisni dokumentaci.ii, katero v celoti in brez ugovora sprejemamo).

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

doloienega statistiinega poveian.la cen, oziroma odvisne so od cen surovin na trgu, letine. V primeru

spremembe cen, ie dobaviteli dol)an pisno obvestiti naroanika o viSini spremembe in od le tega

dobiti pisno porivolitev. Spreminjaio se lahko kolidine in morebitno dodajajo novi artikli. Naroaila so

sukcesivna, torej narodajo se po potrebi in naroanik ni nikakor zavezan naroEiti celotne predvidene

kolidine. V primeru, da se v Easu traianja pogodbe naknadno pojavi potreba po artiklih, ki niso zajeti v

ponudbenem predratunu, so pa predmet tega javnega naroiila, si kupec pridriuje pravico nabaviti

artikle pri prodajalcu po veljavnem ceniku z upoltevanim 

- 

popustom. Popust ie fiksen za tas

traianja pogodbe.

Nakup artiklov izven ponudbenega predraiuna ne bo presegal 30% poSodbene vrednosti.

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

zoper narotnika ne bo uveljavljala kakrinihkoli zahtevkov.

V primeru poveianja predvidenega obsega proizvodnje se dobavitelj obvezuje upostevati enake

visine popustov, kot so bili upoitevani pri izratunu (pri ponujenih artiklih-predraiun) iz te pogodbe.

5' ilen

Dobavljeno blago mora biti kakovostno, neoporeino, ustrezati mora vel.iavni zakonodaji, vsem

zahtevam zakonodaje, ki dolota kakovost livil in potro5nega blaga, embalaie ter veljavnim

predpisom v Evropski uniji in Republiki Sloveniji, ki urejaio podroije iivil (pridelave, predelave,

obdelave, pakiranja, skladiSienja, transportiranja) ter normativom in opisom iz ponudbenega

predratuna.

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

prihajaio v stik z ,ivili, zdravstveno ustrezno, da ne bo vsebovalo bioloikih, kemiinih in fizikalnih

dejavnikov tveganja.

Prodajalec mora kupcu, kadarkoli na njegovo zahtevo, dostaviti ustrezna dokazila o zdravsweni

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

Rok uporabnosti ob dostavi bo minimalno polovica celotnega roka uporabnosti.
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V primeru, da v iasu uporabljanja te pogodbe prodajalec iz objektivnih razlogov ne more vet

dobavljati doloienega artikla iz ponudbenega predraiuna, mora posredovati kupcu v potrditev nov,

nadomestni artikel, ki mora biti vsaj enakovreden artiklu iz ponudbenega predraduna. Za

enakovredna iivila se itejejo iivila, ki so po lastnostih, zahtevani kvaliteti (tudi senzoriani, to so vonj,

videz, barva, okus,...), sestavi in uporabnosti primerljiva ali boljSa od navedenih v ponudbenem

predradunu.

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

takina, da popolnoma zaaaiti blago pred mehanskimi, kemianimi in drugimi vplivi ter polkodbami in

da ustreza veljavni zakonodaji za proizvodnio in promet 2 iivili. Embalaia ob dostavi ne sme biti

poikodovana.

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

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

Uredbo o zelenem javnem naroianju. Ekoloika iivila, ki so navedena v ponudbenem predradunu,

mora prodajalec zagotavljati ves tas veljavnosti pogodbe.

Prodaialec mora v iasu veljavnosti te pogodbe na kupievo zahtevo dokazati, da ie blago, ki je

navedeno kot ekololko, pridelano na ekoloiki naain, kot ga dolodajo Uredba sveta (Es) 5t.

834/2oo7 /ES, Uredba Komisiie (ES) it.889/2008 ali predpis, ki ureja ekoloiko pridelavo in predelavo

kmetijskih pridelkov oziroma livil.

6' tlen

Raiun se izstavlja 1* meseino kot e-raiun prek UJP-ja. Na radunu mora biti navedena 6tevilka

pogodbe in javnega naroiila, ter priloiena Eitljivo podpisana dobavnica. Cene morajo biti iste kot v

ponujenem predraiunu, z morebitnim ponujenim popustom.

Prodajalec izdane raiune poiilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju platilnih

storitev 2a proraiunske uporabnike (Uradni list RS, it. 77l2oL6l.

Prodaialec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovanju E-raEunov upoiteval sledeie podatke:

Proraiunski

(PU)

uporabnik ldent. it. za

DDV

TRR in Bic koda Matiina itevilka

kupca

5tevilka

referendnega

dokumenta

GRM NOVO MESTO -
CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, Sevno 13, 8000

NOVO MESTO

st46571558 st56

01100-6030703530 5089107
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Na raiunu mora biti vedno navedena oznaka javnega narodila in itevilka poSodbe.

Dobavitelj se obvezuje posiljati naroiniku meseino poroiilo o dobavljeni embalaii (vrsta, skupna

te:a po artiklu) na podlagi katere naroinik poroia o dani embalaii na trg na Ministrstvo za okolje.

7. tlen

Vse cene so izraiene v eurih (EUR) ter vkljudujejo 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 ,ih bo imel prodajalec v zvezi z realizacijo naroiila.

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 izklluino za izvedbo te pogodbe.

V primeru novih artiklov, za katere se naknadno poka:e potreba bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Aneks lahko predstavlja naivea 30% vrednosti celotne pogodbe.

9. ilen

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

odgovorna oseba Franc Potoaar.

odgovorni pooblaidenec dobavitelja je: Bogdana Roltan.

S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe Bogdana Roitan, e-naslov: st o ana mail.comn

10. Elen

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

bo naroinik zaiel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Naroinik lahko zaradi neizpolnjevania

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

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih doloiil naroiniku pisno odpove pogodbo z

odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

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

11. dlen
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Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdriali vsakrsnega ravnanja oziroma opustitve, pri

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

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

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejiimi pogoji,

- za opustitev dolinega nadzora nad izvaianjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je drulbi povzrodena Skoda ali je omogodena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druibe, posredniku organa ali organizacije iz

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

posredniku.

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

pogodba ie ni veljavna, se iteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoja okolisEin iz 1. odstavka tega ilena priine s postopkom

ugotavljanja nianosti pogodbe.

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

v smislu dolodil veljavne zakonodaje.

12. ilen

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

13. dlen

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

nasprotnem primeru bo o sporu odloialo stvarno pristojno sodiiie po sedeiu naroinika.

14. Elen

Ta pogodba je sestavliena v ltirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak znaaaj izvirnika in od katerih

vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne, Novo mesto, dne, 10.08.2020

Dobavitelj:

AJA, D.O,O. UUBUANA

Naroinik:

GRM Novo mesto
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