
NAROCNIK:

GRM NOVO MESTO, Sevno 13,8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor Tone Hrovat, univ. dipl. ini.

kmet., ldentifikacijska 5t. za DDV: 5146571558, Matiana itevilka: 5089107000, Transakcijski raiun

;tevilka: Sl55 01100-6030703530

IN

DOBAVITEU:

SINT NOVO MESTO d.o.o., Gorenje kamence 23, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa direktor Aljai Kralj,

matidna itevilka 5380871000, davdna Stevilka: S153502817, 5tevilka transakcijskega raduna, na

katerega bo narodnik pladeval izstavljene e-radune: Sl56 02970 0013670763, NLB.

skleneta:

PoGoDBo: JNMV05-1-2020 SERVIS AWOMOBILOV, KOMBUEV, TRAKTORJEV lN DELOVNIH

STROJEV, NAKUP PNEVMATIK

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naroinik na podlagi 47. alena Zakona o javnem

naro6anju ZJN-3 izvedeljavno narodilo za izbiro dobavitelja blaga/storitev po postopku narotil malih

vrednosti za dNMV05-2020 SERVIS AWOMOBILOV, KOMBUEV, TRAKTORJEV lN DELOVNIH

STROIEV, NAKUP PNEVMATIK<, kije bil objavljen na portalu javnih naroiil dne 16.4.2020 ;tevilka

objave JN 002402 /2O2O, na podlagi katerega je bil kot najugodnej5i in tehnidno najprimernejii

ponudnik izbran zgoraj navedeni dobavitelj.

1. elen

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

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

dobavitelja \t. L/2O2O z dne 2L.O4.2O2O, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo doloaila te pogodbe.

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

predraduna , ki sta prilogi k tej pogodbi.

2. f len

Dobavitelj se obvezuje, da bo ves das trajanja te pogodbe spoitovala vse zahteve narodnika, navedene

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

ponudbo 5t. 1/2020 z dne 27.04.2020, na podlagi katere je bil izbran.



Cena:

SKLOP 1:

poBodbena vrednost je dogovorjena na osnovl predraduna *. r/2o?o z dne 21.04.2020 ln znaia

33J15j2 EUR (z DDV)

(z besedo: triintridesettisodsedemstopetnajst 92/100).

pONUJENE CENE SO FIKSNE lN VEUAJO CELO OBDOBJE NAROaILA oz. TRAJANJA POGODBE.

V primeru zmanjlanja naroail dobavitelj izrecno iziavlia, da iz tega naslova zoper narotnika ne bo

uvel.javljala kakr5nihkoli zahtevkov.

V primeru poveaanja naroiil bo dobavitelj nudil naroaniku enake cene, enake popuste in enake pogoje,

kot so bili upoitevani pri ocenjeni vrednosti naroaila.

ocenjena vrednost sklopa 1 znaSa 7O.O0O€ brez ddv za obdobje 3 let in vkl.iutuje tudi nadomestne

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

opisana in velja iz razpisne dokumentacije. omenjen znesek za sklop l velja le za servisne ure, ure

liiarskega in kleparskega dela.

3.ilen

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

5. ilen

Kakovost proizvodov mora ustrezati obsto.ieEim standardom in deklarirani kakovosti na embalaii

oziroma spremljajodih dokumentih. Narodnik se obvezuje prevzeti naroaeno blago v celoti na podlagi

Dobavitelj se obvezuje vgrajevati v avtomobile, traktorje, delovne stroie oz' vso kmetijsko opremo

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

meseano garancijo.

cene nadomestnih delov morajo biti primerljive oz. doTYo vlije kot jih ponujajo ostali ponudniki

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

mesto)

4. alen

V skladu s ponudbo bo naroanik plaEal raiun v 30. dneh po pravilno izstavljenem e-raiunu (poslanem

prek UJp-ja). E-raiunu bodo pravilno priloiene in podpisane vse priloge (podpisane narofilnica ali

navedena itevilka pogodbe oz. javnega narodila, dobavnica, morebitne priloge)'

Dobavitel.i ima pravico zaradunati zakonske zamudne obresti, v kolikor narodnik zamudi pladilo.



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

zakonom. Narodnik bo vse pripombe v zvezi z izvrsevanjem te pogodbe sporoaal dobavitelju v pisni

obliki. ee dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upo5teva upravidenih pripomb naroinika, lahko

naroinik 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.

5. dlen

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

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

uporabljali izkljuEno za izvedbo te pogodbe.

v primeru novih, manjiih naroiilo blaga, za katere se naknadno pokaze potreba po nakupu bo sklenjen

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

7. Elen

Tel. 5tevilka 031 383480

8. tlen

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

bo narodnik zadel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Narotnik lahko zaradi neizpolnjevanja

pogodbenih dolodil izvajalcu pisno odpove pogodbo in vnovai meniano garancijo za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok je 2 meseca.

9. dlen

ee 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 zaradunati izvajalcu

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

vrednosti (zavajanje s kolidino, kvaliteto, primerljivo ceno) Znesek pogodbene kazni lahko zna5a skupaj

najvea 10 % zaradunane pogodbene vrednosti.

S stani naroanika je skrbnik te pogodbe MARKO GLUSIa e-naslov: marko.glusic@gmail.com

S strani dobavitelja je skrbnik te pogodbe AUAZ KRAU e-naslov: tNFO@AVTOVLEKA-S|NT.St, tel.

itevilka 031-815-812.



Naroanik lahko terjatev iz naslova morebitne zaraEunane pogodbene kazni pobota s finantnimi

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

predhodno izdanem radunu za pogodbeno kazen'

10. ilen

pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdriali vsakrSnega 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 povzrodena lkoda ali je omogoEena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku druibe, posredniku organa ali organizacije iz

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

v primeru krSiwe ali poskusa krSitve te klavzule,.le ie sklenjena in veljavna pogodba niina, te pa

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

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoia okoliliin iz 1. odstavka tega ilena pridne s postopkom

ugotavljanja nianosti pogodbe.

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

smislu doloiil veljavne zakonodaie.

11. dlen

spremembe in dopolniwe te pogodbe bosta poSodbeni stranki dogovorili z aneksom k tej pogodbi.

12. tlen

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

nasprotnem primeru bo o sporu odloialo stvarno pristojno sodiide po sedeZu narofnika'

13. alen

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. Pogodba se sklepa za 3 leta od obojestranskega

podpisa.



Novo mesto, dne 10.6.2020

Dobavitelj:

SINT NOVO MEsTO, D.O.O.

Aljaz KraU, direktor

SINT mesto c
Gorenje KEmence 23

Novo mesto, dne 10.06.2020

Na roan ik:

GRM Novo mesto

Tone Hrovat, univ. dipl. inz. kmet.
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fficRM NovO MES lo, Sevno 13, 8000 Novo mesto

Ponudbeni predratun za sklop 1: Servisiranje in popravilo sluibenih vozil blagovne

znamke Renault na obmoEju Novo mesto

DELO (okyirna kolidirq ur zs obdobje 3 let)

LokaciJo rcwlsne delaYnice:

Vse vrednosti so izralene v evrih. V ponudbeni ceni so zaieti vsi stro3ki s predmetnim javnim narodilom.

DDV
Kolilirr Vredrort brcz
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Sku DELO

Naziv in lokacija delavnice ponudnika, kjer se

bodo opravljale storitv€:
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Oddaljcoost v km od lokagije narocnika do lokacile delavnice

(izraaun z uporabo iskalnika poli na splelni strani btpl&e8li9$!.nqjdi.ijl -E-u,
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Kleparska
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