
JNOO3[)93/2O2O.WO1 SUROVINE IN POTROSNI MATERIAL ZA SIRARNO IN
SI,AS'I'ARNO

NARO.NIK GRM NOVO MESTO, Sevno 13,8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktorTone Hrovat,

univ. dipl. ini. kmet., ldentifikacijska 5t. za DDV: S146571558,

Matiana Stevilka: 5089107000

Transakcijski raEun Stevilka: Sl56 01100-6030703530

IN

ALPEGEL, d.o.o., Spruha 22, !236Truin, kijo zastopa Mario Botter, direktor,

Matiina itevilka: 5701368000, ldentifikacijska 5t. za DDV: S151.666553,

Stevilka transakcijskega raiuna, na katerega bo narodnik pladeval izstavljene e-radune: Sl56 0313 1101

0881 074, SKB d.d.

Skleneta pogod bo:

JNMVlO-1-2020 SUROVINE IN POTROSNI MATERIAL ZA SIRARNO IN SLAsEI'ARNO

1. dlen

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

naroianju ZIN-3 izvedel javno naroiilo za izbiro dobavitelja po postopku naroiil malih vrednosti za

))tNMVlO-2020 SUROVTNE rN POTROSNT MATERTAL ZA STRARNO lN StASalaARNO(, ki je bilo

objavljen na portalu javnih naroiil dne, 19.05.2020 Stevilka objave JN003093/2020-w01, na podlagi

katerega je bil kot najugodnejii ponudnik izbran zgoraj naveden ponudnik (dobavitelj). Sklep o oddaji

narodila 5t. iNMV10-s-2020 z dne,08.06.2020, objavljen na portalu 26.06.2O2O.

2. dlen

Predmet pogodbe je dobava surovin in potroinega materiala za slaididarno, kot izhaja iz ponudbe

izvajalca St. 1,1?020 z dne 25.O5.2O2O, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo dolodila te pogodbe.

Podrobnej5i opis in kolidine so razvidne iz ponudbenega predra6una.

3. dlen

Ponudnik se obvezuje, da bo ves aas trajanja te pogodbe spostovalvse zahteve narodnika, navedene v

razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naroaila in dela izvajala v skladu s svojo ponudbo 3t.

112020 z dne 25.O5.2O2O, na podlagi katere je bila izbran.
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4. dlen

SK[OP 2:

predraiunska vrednost (brez DDV) 161.968,62 EUR

znesek DDV 19.924,87 EUR

ponudbena cena (predratunska vrednost + DDV/DAVEK) 181.893,49 EUR

Ponudbena cena vkljuiuje vse stro5ke in dajatve v zvezi z izvedbo naroaila. V celoti se strinjamo in

sprejemamo razpisne pogoje narotnika za izvedbo javnega narodila (vse zahteve, pogoji, navedeni v

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

pogodbene cene so fiksne za obdobje 4 let. Spreminjajo se lahko koliiine in morebitno dodaja novo

blago - okusi. Narodila so sukcesivna, torej naroaajo se po potrebi in narodnik ni nikakor zavezan

naroaiti celotne predvidene kolidine. V primeru, da se v tasu trajanja pogodbe naknadno pojavi potreba

po artiklih, ki niso zajeti v ponudbenem predraiunu, so pa predmet tega javnega narofila, si kupec

pridriuje pravico nabaviti artikle pri proda.jalcu po veljavnem ceniku z upoitevanim 0% popustom.

Popust je fiksen za aas trajanja pogodbe.

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

V primeru zmanj5anja predvidenega obsega proizvodnje dobavitelj izrecno izjavlja, da iz tega naslova

zoper narodnika ne bo uveljavljala kakrinihkoli zahtevkov.

V primeru povedanja predvidenega obsega proizvodnje se dobavitelj obvezu.ie upoStevati enake viSine

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

5. dlen

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

zahtevam zakonodaje, ki doloda kakovost iivil in potroinega blaga ter veljavnim predpisom v Evropski

uniii in Republiki Sloveniji, ki urejajo podrotje iivil (pridelave, predelave, obdelave, pakiranja,

skladiSienja, transportiranja) ter normativom in opisom iz ponudbenega predratuna.

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, kemidnih in fizikalnih

dejavnikov tveganja.

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

ustreznosti Zivil, 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 dasu uporabljanja te pogodbe prodajalec iz objektivnih razlogov ne more vef dobavljati

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

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

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

sestavi in uporabnosti primerljiva ali boljia od navedenih v ponudbenem predratunu.

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

tak5na, da popolnoma zalditi blago pred mehanskimi, kemianimi in drugimi vplivi ter poSkodbami in da

ustreza veljavni zakonodaji za proizvodnjo in promet z iivili. Embalaia ob dostavi ne sme biti

poikodova na.

Prodajalec mora zagotoviti redni, brezpladni odvoz transportne embalaie (PVC zaboji, ikatle...).

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

Uredbo o zelenem javnem narodanju. Ekolo5ka:ivila, ki so navedena v ponudbenem predradunu, mora

prodajalec zagotavljati ves aas veljavnosti pogodbe.

Prodajalec mora v iasu veljavnosti te pogodbe na kupdevo zahtevo dokazati, da je blago, kije navedeno

kot ekolosko, pridelano na ekoloiki nadin, kot ga doloiajo Uredba Sveta (ES) it.834/2007/ES, Uredba

Komisije (ES) 51.889/2008 ali predpis, ki ureja ekoloiko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov

oziroma iivil.

6. dlen

Raaun se izstavlja L* mesetno kot e-raaun prek UJP-ja. Na raaunu mora biti navedena Stevilka poSodbe

in javnega narodila, ter priloiena aitljivo podpisana dobavnica. Cene morajo biti iste kot v ponujenem

predradunu, z morebitnim ponujenim popustom.

Prodajalec izdane ratune posilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju pladilnih

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

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovanju E-radunov upolteval sledeie podatke:

Proradunski

(PU)

u porabnik ldent. 5t. za

DDV

Stevilka

refereninega

dokumenta

GRM NOVO MESTO -
CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, Sevno 13, 8000

NOVO MESTO

st46571558 s t56

01100-6030703530 5089107

TRR in Bic koda Matiana Stevilka

kupca
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Na radunu mora biti vedno navedena oznaka javnega narofila in itevilka pogodbe

7. dlen

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

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

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

B. ilen

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 izkljudno za izvedbo te poSodbe.

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

lahko predstavlja najved 30% vrednosti celotne pogodbe.

9. dlen

S stani naroinika je skrbnik te pogodbe Milena Bartelj, e-naslov:

odgovorna oseba Franc Potoaar.

Odgovorni pooblaidenec dobavitelja je: Mario Botter.

S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe Bostjan Smic e-naslov: bostia n.sm ic@a loeeel.si

10. ilen

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjevala poSodbenih obveznosti na nadin, predviden v tej pogodbi,

bo narodnik zaael z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Narodnik lahko zaradi neizpolnjevanja

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

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih dolodil narodniku pisno odpove pogodbo z

odpovednim rokom dveh (2) mesecev.

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

ee dobavitelj po svoji krivdi ne izvede obveznosti (rok dobave, ustrezna narodena koliaina, ustrezna

kvaliteta) v skladu z roki dolodeni v tej pogodbi, sme narodnik zaradunati izva.jalcu pogodbeno kazen,

ki zna5a 10 %o pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Znesek pogodbene kazni lahko zna5a skupaj

najvei 10 % pogodbene vrednosti.

uest.a rnes.si
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Narodnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaradunane pogodbene kazni pobota z finaninimi

obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z izvajalcem na podlagi predmetnega javnega narofila, po

predhodno izdanem rafunu za pogodbeno kazen.

Ponudnik ob sklenitvi te pogodbe izrodi narodniku bianco menico za dobro izvedbo poslov v dasu

trajanja te pogodbe.

11. tlen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdriali 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 kakSno 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 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 kriitve ali poskusa kriitve te klavzule, je ie sklenjena in veljavna pogodba nidna, de pa

pogodba 5e ni veljavna, se 5teje, 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

sm islu doloiil veljavne zakonodaje.

12. f len

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

13. f len

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

nasprotnem primeru bo o sporu odlodalo stvarno pristojno sodilde po sedeiu naroanika.

14. ilen

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

vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda
0.

x
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rrzin, dne 7.-tr .2-Z- Novo mesto, dne, 03.07.2020

Dobavitelj:

ipl. ini. kmet.
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