Razpisni obrazec št. 3
PONUDBA št.: _______________________
PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni dobavo kurilnega
olja izvesti po naslednji ceni:
KURILNO OLJE

KOLIČINA
(v litrih)

SKUPAJ:
SKUPAJ:

1

(količina x ponudbena
cena)

136.000

Ponudbena cena
(brez dajatev)
(€/l)

2. Ponudbena cena je fiksna za celotno pogodbeno obdobje in ne vključuje davka na
dodano vrednost, CO2 takse, dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov energije in trošarine.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi pričakovani stroški:
 stroški skladiščenja, prevoza, dostava franco rezervoar ter vsi drugi stroški, ki so
potrebni za to, da bo lahko naročnik nabavljeno kurilno olje uporabljal;
 stroški zavarovanja zaradi poškodbe naročnikovega blaga;
 stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu;
 stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju javnega naročila.
Ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.
3. Pogodba bo sklenjena za 2 leti.
5. Veljavnost ponudbe: ............................ (minimalno 90 dni od datuma odpiranja ponudb).
6. Ponudnik bo dobavljal kurilno olje na v razpisni dokumentaciji navedene lokacije
naročnika.
Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
___________________

Razpisni obrazec št. 7

VZOREC POGODBE
NAROČNIK:

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9
1000 LJUBLJANA,
ki ga zastopa Alenka Kovšca, v.d. direktorica
matična številka: 5671221
identifikacijska številka: SI89446046

DOBAVITELJ:

..............................................................................................................
..............................................................................................................
matična številka: .................................
identifikacijska številka: ...................................
transakcijski račun štev.: ...............................................

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo
P O G O D B O št. .........
ZA SUKCESIVNO DOBAVO KURILNEGA OLJA

I. PREDMET POGODBE
1. člen
Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil, št. _______,
z dne ……...2016) je bil za »Sukcesivna dobava kurilnega olja za domove CŠOD« kot
najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča,
dobavitelj pa prevzame dobavo kurilnega olja za naslednje domove naročnika:






Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka
Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas
Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič
Dom Soča, Dijaška ul. 14, 5220 Tolmin
Groharjeva hiša, Sp. Sorica 18, 4229 Sorica

2. člen
Navedena dela se dobavitelj zaveže izvesti v skladu:
 s ponudbo ponudnika štev. ________ z dne _____
 s razpisnimi pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije.
II. ROKI
3. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas 2 let.
III. CENA

4. člen
Cena za dobavo kurilnega olja znaša:
KURILNO OLJE

KOLIČINA
(v litrih)

SKUPAJ:
SKUPAJ:

1

(količina x cena)

136.000

Cena (brez dajatev)
(€/l)

Dobavitelj se zaveže dobavljati kurilno olje na domove CŠOD: Dom Čebelica, Dom Fara,
Dom Lipa, Dom Soča in Groharjeva hiša v skladu s svojo ponudbo.
Cena ekstra lahkega kurilnega olja ne vključuje davka na dodano vrednost, CO2 takse,
dodatka za zagotavljanje prihrankov energije, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in
trošarine. Navedene dajatve in davek dobavitelj obračunava na podlagi vsakokrat veljavnih
aktov na enotnem računu.
Višina cene na enoto brez dajatev je fiksna za celotno pogodbeno obdobje.
V pogodbeni ceni so zajeti tudi vsi pričakovani stroški in morebitni popusti:
 stroški skladiščenja, prevoza, dostava franco rezervoar ter vsi drugi stroški, ki so
potrebni za to, da bo lahko naročnik nabavljeno kurilno olje uporabljal;
 stroški zavarovanja zaradi poškodbe naročnikovega blaga;
 stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu;
 stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale pri izvajanju javnega naročila.
Dobavitelj ni upravičen do dodatnih plačil.
5. člen
Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od
prejema elektronskega računa na transakcijski račun dobavitelja.
Dobavitelj bo račun izstavil po uspešni dobavi ter opravljeni primopredaji kurilnega olja ter oz.
odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti.
IV. DOBAVA KURILNEGA OLJA
6. člen
Naročnik bo pri kontaktni osebi dobavitelja iz 12. člena te pogodbe naročil kurilno olje ter pri
tem specificiral potrebno količino.
Dobavitelj je dolžan kurilno olje dobaviti v roku 48-ur, razen če se z naročnikom ne dogovori
drugače. Dobavitelj bo kurilno olje dobavil med 8. in 16. uro. Dobavitelj bo naročniku en dan
pred opravljeno dobavo pisno sporočil uro prihoda, da se bo naročnik lahko pripravil. Če
dobavitelj ne obvesti naročnika o uri prihoda ali če zamudi več kot 1 uro, naročnik ne nosi
stroškov, če ne bo prisotne osebe za prevzem kurilnega olja.
7. člen
Pri dobavi kurilnega olja je dobavitelj dolžan izpolnjevati predvsem naslednje naročnikove
zahteve:
- izvajanje dobave po terminskem planu,
- strokovno izvajanje dobave in odpravljanje ugotovljenih napak,

-

preprečevanje in odprava nastalih poškodb (prostorov, drugih naprav itd.),
spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi z delom.

V. PREVZEM (PRIMOPREDAJA)
8. člen
Prevzem kurilnega olja opravijo predstavniki naročnika in dobavitelja. O poteku prevzema
(primopredaji) se sestavi zapisnik, v katerem se našteje datum dobave, količina ter cena
dobavljenega kurilnega olja ter tudi morebitne pripombe naročnika ali dobavitelja. Če se ob
prevzemu (primopredaji) ugotovi kakšna nepravilnost, sta jo pogodbeni stranki dolžni
zabeležiti v zapisnik, dobavitelj pa mora takoj pristopiti k njenemu reševanju. Če bo dobavitelj
dobavil premajhno količino kurilnega olja, bo manjkajoči del brez dodatnih stroških za
naročnika dobavil v roku 24 ur oz. po pisnem dogovoru z naročnikom.
VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
9. člen
Dobavitelj se zaveže:
- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in v skladu s to
pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v roku 10 dni po
podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV),
unovčljivo na prvi pisni poziv;
- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne
ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje
teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno
odgovornost.
Dobavitelj se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila.
10. člen
Naročnik se zaveže:
- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se dobava kurilnega olja izvrši
pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati dobavitelja o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi
lahko imele vpliv na dobavo kurilnega olja;
- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
VII. POGODBENA KAZEN
11. člen
V primeru, da pride dobavitelj po svoji krivdi v zamudo pri dobavi kurilnega olja ima naročnik
pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od
pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša
največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.
Če dobavitelj ne dobavi blaga naročniku v dogovorjenem roku ter bo naročniku zaradi tega
primanjkovalo kurilnega olja tako, da bo onemogočeno njegovo funkcioniranje, lahko
naročnik na stroške dobavitelja kurilno olje kupi pri drugem dobavitelju. Naročnik lahko v
takšnem primeru unovči finančno zavarovanje iz 2. alineje 9. člena te pogodbe.
VIII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
12. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: ………, tel. ….………..; el.pošta:
………….
Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je:
___________________________________
IX. PODIZVAJALCI
(Opomba: Določbe v IX. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s
podizvajalci)
13. člen
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj naročnika pooblašča, da na
podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.
Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki
izhajajo iz te pogodbe.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena
dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi
predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo
novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, pooblastilo za
plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V primeru, da dobavitelj podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi
zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je
ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti
prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.
14. člen
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena
dela po tem, ko dobavitelj potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da
dobavitelj ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je dobavitelj potrdil
situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena
dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.
V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali
strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen
del situacije oz. računa podizvajalca.
15. člen
Naziv:.....................................
Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno
………………………….
Predmet in količina del: ……………
Vrednost del: ……………………
Kraj izvedbe del……………………………
Rok izvedbe del……………………………

naročilo

opravljal

podizvajalec:

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
16. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
XI. OSTALA DOLOČILA
17. člen
V primeru, da dobavitelj:
 bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov,
če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je
imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če
izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali
 ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem
roku, ki mu ga določi naročnik;
 pogodbene obveznosti ne izpolnjuje v dogovorjeni kvaliteti, količini in terminu;
 krši določila te pogodbe,
lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno
kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo.
XII.

KONČNE DOLOČBE

18. člen
Pogodba 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
dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
19. člen
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki dodatka k tej pogodbi podpišejo
vse pogodbene stranke.
Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale
sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče pa bodo take spore reševale s pomočjo stvarno
pristojnega sodišča na sedežu naročnika.
20. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod odložnim
pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke ali zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV ter podpisano izjavo o
lastniški strukturi ponudnika v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvode, izvajalec pa 2
izvoda.

V _______________, dne _____________

IZVAJALEC:

V Ljubljani, dne _______________

NAROČNIK:
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI
Alenka Kovšca
v.d. direktorica

