»NABAVA VODOVODNEGA IN K ANALIZACIJSK EGA M ATER IALA TER VODOM EROVJN 03/ 21 (B) «

1. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

JN 03/21 (B)

Stran 1 od 24

(OBR-1)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 05/20 (B)

PONUDBA – PREDRAČUN št. ______________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne __________________,
pod številko objave ______________________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo
našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Naročniku izjavljamo, da podajamo ponudbo (opomba: ustrezno obkrožiti):

⃞
⃞
⃞

Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;
Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;
Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci;

Podatki o gospodarskem subjektu:
Ponudnik oziroma prodajalec:
Naslov:
Zakoniti zastopnik :
ID št. za DDV :
Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
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Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje (ime, priimek, telefon):
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika oziroma vročitev
odločitve preko Portala javnih
naročil:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo razpisanih storitev za
naslednje sklope (označite sklop/a za katerega kandidirate):

⃞

I. SKLOP: FITINGI

⃞

II. SKLOP: ARMATURE

⃞

III. SKLOP: CEVNI MATERIAL

⃞

IV. SKLOP: VODOMERI

⃞

V. SKLOP: DUKTILNI MATERIAL

⃞

VI. SKLOP: VODOMERNI JAŠKI

⃞

VIII. SKLOP: KANALIZACIJSKI MATERIAL

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika:

NAVODILO: Obrazec izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru
skupne ponudbe. Ponudnik obrazec v okviru sistema e-JN naloži ločeno v razdelek »Drugi dokumenti«.
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(OBR-2)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

POVZETEK PREDRAČUNA (rekapitulacija) št.________
ZA NABAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA TER VODOMEROV
Ponudbo oddajamo (označite):

□ samostojno □ skupna ponudba □ s podizvajalci
Ponudnik mora upoštevati razpisno dokumentacijo v celoti in ponuditi za posamezen sklop vse za ta
sklop s popisom zahtevane postavke (materiale) na obrazcih iz razpisne dokumentacije (delne
ponudbe niso dovoljene). Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov ali vse
razpisane sklope. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.
Naročnik bo ponudnika, ki ne bo ponudil vseh vrst blaga iz posameznega sklopa izločil.
SKLOP

SKUPNA PONUDBENA
VREDNOST BREZ DDV
(EUR)

I.

FITINGI

II.

ARMATURE

III.

CEVNI MATERIAL

IV.

VODOMERI

V.

DUKTILNI MATERIAL

VI.

VODOMERNI JAŠKI

VIII.

KANALIZACIJSKI MATERIAL

SKUPNA PONUDBENA
VREDNOST Z DDV (EUR)

SKUPAJ
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Ponudbena cena je za obdobje dvanajstih mesecev fiksna.
Velja za vse sklope:
Količine posameznih vrst materiala so ocenjene, zato si naročnik pridržuje pravico zmanjšanja ali
povečanja v razpisu navedenih količin.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom za vsak sklop posebej oziroma za več sklopov
skupaj za katere bodo ponudniki izbrani kot najugodnejši.

Ponudba velja do _____________________(90 dni od odpiranja ponudb).

IZJAVA:
Za ves ostali material iz veljavnega cenika, ki ni zajet v ponudbenem
predračunu, nudimo popust oz. rabat v višini:

Datum: _____________

%

Žig in podpis ponudnika:

Navodilo: Ponudnik mora predračun izpolniti. Obrazec mora biti datiran in podpisan. Ponudnik mora obrazec ponudbe
naložiti v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.
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(OBR-3)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo,

•

da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih,

•

da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in
nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega
postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti,

•

da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
112. člena ZJN-3.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu
javnih naročil.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:
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(OBR-4)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)
IZJAVA O REFERENCAH
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih izvajali ali še izvajamo naročila, ki so predmet javnega
razpisa pri najmanj __________ javnem naročniku.
1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________
Predmet pogodbe: _________________________________________________________
Leto realizacije: _______________ , Vrednost pogodbe: ___________________________

2. Pogodbeni partner: _________________________________________________________
Predmet pogodbe: _________________________________________________________
Leto realizacije: _______________ , Vrednost pogodbe: ___________________________

3. Pogodbeni partner: _________________________________________________________
Predmet pogodbe: _________________________________________________________
Leto realizacije: _______________ , Vrednost pogodbe: ___________________________

* Ponudnik lahko priloži za izpolnitev pogoja vsaj eno potrdilo (OBR-4a).
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
112. člena ZJN-3.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu
javnih naročil.
Datum: _____________
JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:
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(OBR-4a)
POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

______________________________________________

(naslov)

______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)

______________________________________________

(naslov)

______________________________________________

Nam dobavljal _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV
v obdobju od ___________________ do ____________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)
V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so
bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z
dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo
izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis izdajatelja potrdila:
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(OBR-5)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)
IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo,

•

da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačevati plače v skladu s kolektivno
pogodbo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
112. člena ZJN-3.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu
javnih naročil.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:
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(OBR-6)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

IZJAVA
O DOBAVI BLAGA IN ODZIVNEM ČASU

Izjavljamo:
•
•
•

da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika oziroma gradbišče naročnika –
razloženo;
da lahko zagotavljamo dobavo blaga v količinah iz javnega razpisa;
da nudimo odzivni čas en delovni dan po prejemu naročila oziroma za nujne primere 3
ure po prejemu naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu
javnih naročil.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:

Stran 10 od 24

(OBR-7)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

IZJAVA
O DOSTAVI VZORCEV

Izjavljamo, da bomo na podlagi pisne zahteve naročnika po ogledu ponujenega blaga, ponujene
artikle dostavili fco naročnik v dogovorjenem roku na lastne stroške.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu
javnih naročil.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:

Stran 11 od 24

(OBR-8)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

IZJAVA

Kot ponudnik dajemo naslednjo izjavo o garancijskih rokih za material danih s strani proizvajalcev:

Št.
I.

Sklopi
FITINGI

II.

ARMATURE

III.

CEVNI MATERIAL

IV.

VODOMERI

V.

DUKTILNI MATERIAL

VI.

VODOMERNI JAŠKI

Garancija dana v letih

VIII. KANALIZACIJSKI MATERIAL

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:
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(OBR-9)
Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

IZJAVA O NASTOPU S PODIZVAJALCI
V zvezi s predmetnim javnim naročilom kot ponudnik izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi
podizvajalci:
PODIZVAJALEC:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec (predmet, količina):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
PODATKI O PODIZVAJALCU:
Naziv podizvajalca:
Naslov:
Zakoniti zastopnik :
ID št. za DDV :
Matična številka:
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Številka transakcijskega računa:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika:
Kontaktna oseba za obveščanje:

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v
ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca!

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika

*V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

JN 03/21 (B)
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(OBR-10)

Ponudnik:

__________________________
__________________________
__________________________

Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE
V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom
te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve
terjatve do ponudnika.
*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis podizvajalca:

Stran 15 od 24

(OBR-11)
Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
Pooblastitelj___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
daje soglasje naročniku JKP Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur, da skladno s 1.
odstavkom 75. člena ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila s predmetom naročila »za nabavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter
vodomerov« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca,
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN- 3.
IME IN PRIIMEK
EMŠO
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA
STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE
DRŽAVLJANSTVO

OPOMBA: v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo tudi ti izpolniti ta obrazec.

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:
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(OBR-12)
Naročnik:

JKP Šentjur, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR

Oznaka: JN 03/21 (B)

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
Pooblastitelj___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
daje soglasje naročniku JKP Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur, da skladno s 1.
odstavkom 75. člena ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila s predmetom naročila »za nabavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala ter
vodomerov« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca,
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot pravna oseba ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN- 3.
FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
OBČINA SEŽEA PRAVNE OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

Datum: _____________

JN 03/21 (B)

Žig in podpis ponudnika:

Stran 17 od 24

(OBR-13)
JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o.
Cesta Leona Dobrotinška 18
3230 ŠENTJUR
ki ga zastopa direktor Matjaž ŽMAHAR
(v nadaljevanju: naročnik)
Davčna številka: 54691877
Matična številka: 5466016
Transakcijski račun : SI56 0510 0801 4742 828 AB
in
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(naziv in naslov izvajalca)
ki ga zastopa: ____________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
Davčna številka: __________________________
Matična številka: __________________________
Številka transakcijskega računa: ______________________, odprt pri banki ______________

se dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št. _________
ZA

NABAVO VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA TER
VODOMEROV
1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:
- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za NABAVO VODOVODNEGA IN
KANALIZACIJSKEGA MATERIALA TER VODOMEROV v skladu s 47. členom Zakona

JN 03/21 (B)
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-

-

o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3;
je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb, z Odločitvijo o
oddaji javnega naročila, številka ................................, z dne ............................................,
izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve
alineje,
da je izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za nabavo vodovodnega in
kanalizacijskega materiala ter vodomerov iz sklopa………………………………………….
za obdobje enega leta in sicer od 1.9.2021 do 31.8.2022,
da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu.

2. člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena.
Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila, sta sestavni del tega sporazuma.
3. člen
Okvirna vrednost naročila po tem sporazumu znaša ________________________EUR.
4. člen
Predmet okvirnega sporazuma so stalne nabave blaga, ki jih kupec po obsegu in časovno ne
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.
Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v izvajalčevi
ponudbi št. .......................... z dne ................................................, dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila in naročnikovih tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki so priloga tega
sporazuma.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma
kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
Izvajalec zaradi naročenih manjših količin posamezne vrste materiala ni upravičen do
kakršnegakoli odškodninskega zahtevka. Seznam artiklov vodovodnega materiala je okviren in
vsebuje zgolj okvirne letne količine, saj naročnik iz objektivnih razlogov vnaprej ne more določiti
točnih količin za dobo trajanja okvirnega sporazuma. Naročnik se tako ne zavezuje naročiti vseh
razpisanih količin, ampak zgolj količine, ki jih bo dejansko potreboval v okviru razpoložljivih
sredstev. Izvajalec se zaveže dobavljati vodovodni material iste vrste, lastnosti, kakovosti, opisa
blaga in cen, kot so opredeljene v ponudbenem predračunu, količine pa bodo natančneje
določene v posameznem povpraševanju naročnika.
Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem pisnem (telefaks,
elektronska pošta) telefonskem naročilu v odzivnem času en delovni dan po prejemu naročila
oziroma za nujne primere 3 ure po prejemu naročila.
Izvajalec je dolžan v primeru nujnih nabav sprejeti tudi naročilo, ki ga naročnik posreduje po
telefonu, pri čemer ga naročnik kasneje pisno potrdi. Dobavitelj je v takšnem primeru dolžan
naročniku omogočiti tudi osebni prevzem.
Izvajalec se mora na naročnikovo naročilo odzvati nemudoma oziroma najkasneje v roku 2 ur, v
kolikor se naročnik in izvajalec v posameznem primeru ne dogovorita drugače. V primeru
naročanja artiklov, ki niso na zalogi, se lahko naročnik in ponudnik dogovorita za primeren
dobavni rok.
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V kolikor izvajalec naročniku ne bo dobavil naročenega materiala v dogovorjenem roku, ima
naročnik pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca, naroči blago pri drugem
dobavitelju.
5. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
•
•
•

dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi
razpolaga, in so vezani na dobave po tem okvirnem sporazumu,
sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,
plačeval naročene dobave v dogovorjenih rokih.

6. člen
Izvajalec izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom
tega okvirnega sporazuma in se obvezuje, da bo:
• izvajal naročilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije
in pravili stroke,
• izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,
• izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
• zagotavljal odzivnost vsak delovni dan v letu,
• pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in
pravilno izvedbo naročila,
• pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko
in časovno izvršitev naročila,
• ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena tega sporazuma, svojo
ponudbo, z dne ........................................, na podlagi katere je bil izbran in določila tega
okvirnega sporazuma,
• za opravljene dobave izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi
dobavami.
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev
pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre okvirni sporazum, v primeru škode
pa tudi zahteva odškodnino.
Če izvajalec zamuja z dobavo predmeta okvirnega sporazuma toliko, da bi lahko naročniku
nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri
drugem dobavitelju na stroške zamudnika, ter zahteva povrnitev dejanske škode, ki bi nastala
zaradi zamude naročniku ali tretjim osebam. Več kot dvakratna zamuda ima lahko za posledico
razdrtje tega sporazuma.
V primeru iz prejšnjega odstavka naročnik veljavno odpove pogodbo na elektronski naslov
izvajalca in je odpovedana z naslednjim dnem prejema elektronske pošte.
Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi
zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti
dobavitelju poslan po elektronski pošti.
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7. člen
Izvajalec nudi blago iz 1. člena tega sporazuma po ceni, kot izhaja iz njegove ponudbe št.
......................z dne…………………………….
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno. Cena iz prejšnjega
odstavka vsebuje vse dajatve, davke, stroške, izobraževanja uporabnikov. Cene so podane DDP
naročnik (Incoterms 2010).
Cene so za čas trajanja tega okvirnega sporazuma fiksne.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna
stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo
izključno v višini nastale davčne spremembe.
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenem obdobju oziroma znižanih cenah, ki
so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora kupca o tem pisno seznaniti in mu
ponuditi blago po teh cenah.
8. člen
Izvajalec jamči, da bodo dobave izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi
in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.
Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi pravilno izpolnjene dobavnice. Količinski
prevzem se opravi takoj po prevzemu. Eventuelne količinske in kakovostne pomanjkljivosti mora
naročnik reklamirati v pisni obliki v uzančnih rokih (8 dneh).
Odobrene reklamacije izvajalec rešuje z zamenjavo blaga, v kolikor pa tega ni na zalogi, pa z
izdajo dobropisa.
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu izvajalec
dobavi kakovostno blago. Če izvajalec blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva ustrezen
pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti.
9. člen
V primeru, da naročnik na podlagi lastne analize trga najde določeno blago cenejše na trgu, ni
zavezan za nabavo pri izvajalcu skladno z določili tega sporazuma, ampak lahko nabavo izvede
na način, ki je zanj gospodarnejši. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne porabe javnih
sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen preveri konkurenčnost ponujenih cen s cenami na
trgu.
10. člen
Izvajalec bo po vsakokratni dobavi za dobavljeno blago naročniku izstavil račun skladno s
ponujenimi cenami. Na računu mora biti označen sklic na okvirni sporazum.
Naročnik bo izvajalcu vsak izstavljen račun plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema
računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 ........................................................... odprt
pri ....................................................................
Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan.
Naročnik bo poravnal svoje obveznosti do izvajalca z:
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- virmanskim plačilom na žiro račun prodajalca
- kompenzacijo po dogovoru
Če naročnik ugotovi, da mu izvajalec ni obračunal dobavljenih artiklov po ponudbenih cenah:
- pisno zavrne račun v celoti in zahteva izstavitev pravilnega računa ali
- plača neposredni del računa ali
- zahteva dobropis za ugotovljeno razliko.
Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.
11. člen
Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti blaga, ki jih bo odkril, javiti izvajalcu pisno, po
elektronski pošti ali telefaksu. Izvajalec je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti takoj, ali v
roku, ki ga določi naročnik.
Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in
s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo
neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.
Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po
podpisu okvirnega sporazuma, lahko naročnik okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti
razdre.
12. člen
Kontaktna oseba izvajalca je___________________________________________ .
Kontaktne osebe naročnika so: Damjan SAJOVIC, Roman VOGA ter Igor NEŽMAH.
Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik pogodbe.
13. člen
Pogodbeni stranki bosta vprašanja iz medsebojnega razmerja nastalega kot posledica sklenitve
tega sporazuma, predvsem pa tekočo problematiko v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, ki jih
ima vsaka od pogodbenih strank nasproti drugi, izpolniti po določilih tega sporazuma, reševali po
svojih pooblaščencih, ki so :
na strani izvajalca: ____________________________________________
na strani naročnika: Matjaž ŽMAHAR
14. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.
Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja sporazuma, kot tudi za čas po
tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku
odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

JN 03/21 (B)

Stran 22 od 24

15. člen
Protikorupcijska klavzula
Ta sporazum je ničen, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist:
o za pridobitev posla ali
o za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
o za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem dolžnega nadzora ali
o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji povzročena škoda ali
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
16. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno.
Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži
spor pri stvarno pristojnem sodišču.
17. člen
Za dobavljeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem
nakupa oziroma prodaje materiala.
18. člen
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo
z dne 1.9.2021.
19. člen
Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih
strank.
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in
nastalo škodo.
V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da
glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s
tem povzroči.
20. člen
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s
strani izvajalca.
21. člen
Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila
zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim
sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.
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22. člen
Okvirni sporazum je sestavljen v treh (3) enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva
(2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

Datum:___________________

Datum:____________________

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
JKP ŠENTJUR, d.o.o.
Direktor:
Matjaž ŽMAHAR
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