Vzorec pogodbe

NAROČNIK

Naziv in sedež

Zdravstveni dom Vrhnika
Cesta 6. maja 11
1360 Vrhnika

ID št. za DDV

SI 19577460

Matična številka

5158834000

Poslovni račun

SI56 0134 0603 0925 055

Telefon
E-pošta
Skrbnik pogodbe
Podpisnik

Strgar Roman, direktor
in

PONUDNIK/IZVAJALEC
Naziv in sedež
ID št. za DDV
Matična številka
Poslovni račun
Telefon
E-pošta
Skrbnik pogodbe
Podpisnik
skleneta naslednjo
POGODBO ZA REAGENTE IN POTROŠNI MATERIAL ZA BIOKEMIČNA ANALIZATORJA
VITROS 250 IN "POINT-OF-CARE" SMART 700/340
V DIAGNOSTIČNEM LABORATORIJU ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
PODLAGA POGODBE
1.
Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za NMV 6/4-2019, objava na portalu e-naročanje
sklenitev pogodbe
JN001869/2019-W01 z dne 29.03.2019
©
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VELJAVNOST POGODBE
2.
Začetek veljavnosti
Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Konec veljavnosti
Po preteku dveh (2) let od sklenitve pogodbe.

Naročnik lahko predčasno odpove / razdre pogodbo
Razlogi
1. Uveljavljeno finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Odpovedni rok
1. Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

2. Neutemeljena zavrnitev naročila s strani
izvajalca, odstopanje od naročenega načina
izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno
opravljenih storitev.
3. Zamuda izvajalca ali napake v izvedbi, ki
bistveno zmanjšajo obseg ali kakovost analiz.

Ad 2, 3, 4, 5) Z dnem, ko izvajalec prejme
obvestilo o odpovedi pogodbe.

4. Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni.
5. Tri (3) pisne reklamacije v šestih (6) mesecih, ki
so izvajalcu posredovane v pisni obliki.
6. Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede
novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali
6. Z dnem pravnomočnosti novega javnega
organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega
naročila.
naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je
po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika.
7. Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih
finančnih sredstev.

7. Dva meseca od prejema pisnega obvestila

8. Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni
organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
8. Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne
odpovedi pogodbe.
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
Izvajalec lahko predčasno odpove / razdre pogodbo
Razlogi
1. Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti v
15 dneh od prejema pisnega opomina o
zapadlih obveznostih

Odpovedni rok
1. Po preteku 45 dni od prejema pisnega
opomina naročniku o zapadlih obveznostih.

*Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma je kršitev
kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način.
©
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PREDMET POGODBE
3.
Predmet pogodbe je nakup reagentov in potrošnega materiala za biokemična analizatorja VITROS 250
in "point-of-care" SMART 700/340 v diagnostičnem laboratoriju Zdravstveni dom Vrhnika.
Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu ePRO - Specifikacije, ki
je priloga te pogodbe.

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI
4.
Predvidene količine in cene za posamezne artikle so razvidne iz priloge 1 te pogodbe. Ponudbena
vrednost za predvidene količine artiklov po ponujenih cenah za 24 mesecev:
REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA BIOKEMIČNA
ANALIZATORJA VIROS 250 IN
"POINT-OF-CARE" SMART 700/340

Ponudbena vrednost v EUR
za 24 mesecev

SKUPAJ v EUR brez DDV
Znesek DDV
SKUPAJ v EUR z DDV

Plačilni rok / način financiranja
Naročnik se zavezuje naročeno blago plačati v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega eračuna, ki se izstavi na podlagi uspešno izvedenega končnega prevzema predmeta pogodbe v
laboratoriju v ZD Vrhnika.
5.
Končna cena blaga velja za blago dostavljeno v laboratorij v ZD Vrhnika in vključuje nabavno vrednost
blaga z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končne cene za
blago in storitev iz 2. člena te pogodbe so fiksne in veljajo za čas trajanja pogodbe.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna
stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo
izključno v višini nastale davčne spremembe.
©
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V primeru, da prodajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene za specificirane artikle iz te
pogodbe, ki so nižje od cen iz te pogodbe, kupcu zaračunava blago po akcijskih cenah.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
6.
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in
sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena
ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima
strankama;
dobave izvedel v pogodbeno določenih rokih in ostalih pogojih,
naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave,
pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
dobavitelj mora opraviti dobave blaga z vsemi zahtevanimi karakteristikami, na način in pod
takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja,
blago dostavil v laboratorij v ZD Vrhnika,
ščitil interese naročnika.

ROKI
7.
Dobavitelj bo naročniku sukcesivno dobavljal potrošni material za predmetno medicinsko opremo za
obdobje dveh let. Naročnik bo potrošni material naročal praviloma enkrat mesečno. Dobavitelj bo
potrošni material dobavljal sukcesivno in sicer v 3 delovnih dneh od naročila. Dostava blaga se opravi
v dopoldanskem času do 14.00 ure. Poslano blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno s
specifikacijo iz priloge za vsak artikel posebej. Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi te
pogodbe, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.Količino in vrsto artiklov bosta
pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. Naročnik se ne obvezuje naročiti celotne
količine razpisanih artiklov. Naročnik bo naročal le tiste artikle in v tistih količinah, ki jih bo dejansko
potreboval v pogodbenim obdobju. Naročnik naroča posamezno blago po e-pošti.
8.
Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo in niso zajete v obrazcu ePRO - Specifikacije in
predračunu, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna
nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko
naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3
naročil v obsegu največ 30% pogodbene vrednosti te pogodbe, na podlagi katerega lahko za dodatne
storitve sklene aneks k tej pogodbi.
©
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KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE
9.
Naročnik se obvezuje naročeno potrošno blago prevzeti na podlagi dobavnice. Podpisano dobavnico
mora ponudnik obvezno priložiti izstavljenemu računu.
Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventuelnih količinskih odstopanjih, ki
jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, se mora v 8-ih dneh od prejema posredovati prodajalcu pisno
reklamacijo.
Naročnik bo kvaliteto blaga ugotavljal ob uporabi in takrat bo v pisni obliki reklamiral dobavitelju
morebitna kakovostna odstopanja.
Ponudnik se je dolžan odzvati na pisno reklamacijo kvalitete v 5 dneh od prejema reklamacije, tako da
skupaj z naročnikom ugotovita upravičenost reklamacije.V primeru, da se ponudnik v prejšnjem
odstavku navedenem roku ne odzove na predpisan način, se smatra, da je reklamacijo priznal.
Naročnik bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa ugotovljena cenovna neskladja od
ponudnika zahteval uskladitev oz. spoštovanje pogodbe.
Ponudnik izpolnitev obveznosti brez soglasja naročnika ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v
izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih
naročil brez privolitve naročnika.

SKRITE NAPAKE
10.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

VIŠJA SILA
11.
1.

2.
3.

©

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po
nastanku le-te.
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki
so izven njenega nadzora.
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FINANČNO ZAVAROVANJE
12.
Izbrani ponudnik mora svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem - podpisana in žigosana
bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo in sicer:
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - dobava reagentov in potrošnega materiala v višini 10
% ponujene vrednosti za obdobje dveh let.
Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe ali ni skladno s
specifikacijo in dogovorjeno kvaliteto in tega ne odpravi tudi po pisnem opominu naročnika,
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca,
če prodajalec kupcu zaračunava blago in storitev v nasprotju z dogovorjenimi cenami po tej
pogodbi in odstopanj ne odpravi tudi po pisnem opominu naročnika,
če prodajalec ne dobavi dogovorjenega blaga oziroma ne opravi dogovorjene storitve v obdobju,
kot je dogovorjeno v pogodbi in se to zgodi najmanj 2x v obdobju šestih (6) mesecev,
če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.
Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti podpisano in žigosano bianco menico skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali
poroštvo.
Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da
jo je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

ODSTOP OD POGODBE
13.
Če pride do prekinitve dobave oziroma do razdrtja pogodbe v nasprotju z 2 členom te pogodbe, nosi
nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitve ali razdrtje pogodbe.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko ena izmed pogodbenih strank prejme pisno izjavo naročnika
o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

©

Stran 6/10

Vzorec pogodbe

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in SOCIALNA KLAVZULA
14.
Če predstavnik prodajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku kupca ali posredniku kupca
ali njegovega organa 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 naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali
je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, njegovemu posredniku ali
njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;
je ta pogodba nična.
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 izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
15.
Skrbnik te pogodbe s strani kupca:

Milka Ogrin
tel. št. 01 7555 133
epošta: laboratorij@zd-vrhnika.si

Skrbnik te pogodbe s strani prodajalca:

________________________
tel. št. _____________ epošta:__________________

KONČNE DOLOČBE
16.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je
opredeljeno v 2. členu pogodbe in stopi v veljavo stopi ob pogoju, da prodajalec predloži kupcu
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni
stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe.
Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči
neveljavna določba.
Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

©
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Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta
pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z
neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum
med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno
sodišče po sedežu naročnika.
Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Naročnik
Zdravstveni dom Vrhnika
Cesta 6. maja 11
1360 Vrhnika

Ponudnik/Izvajalec

Datum,

Datum,

Podpisnik: Strgar Roman, direktor

Podpisnik:

PRILOGE POGODBE
1. Izpolnjen in podpisan obrazec PREDRAČUN
2. Podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti
3. Podpisana in žigosana bianco menica skupaj s pooblastilom za izpolnitev ali poroštvo za
zavarovanje za resnost ponudbe

©
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Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE
PONUDNIK/IZDAJATELJ MENICE
Naziv in sedež
Zakoniti zastopnik oz.
pooblaščenec
nepreklicno in brezpogojno izjavljam, da pooblaščam
NAROČNIKA
Naziv in sedež

Zdravstveni dom Vrhnika
Cesta 6. maja 11
1360 Vrhnika

Poslovni račun

SI56 0134 0603 0925 055

da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno
naročilo
Oznaka javnega naročila

JN001869/2019-W01 z dne 29.03.2019

Predmet javnega naročila

Reagenti in potrošni material za biokemična analizatorja Vitros 250 in "Point-ofcare" Smart 700/340
v diagnostičnem laboratoriju Zdravstveni dom Vrhnika

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh
neizpolnjenih delih 10% pogodbene vrednosti.
Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom (tudi ugovorom v sodnem postopku) proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje
menico plačati, ko dospe, v gotovini. Menični znesek se nakaže ne račun naročnika. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda
pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Izdajatelj menice hkrati
POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:
Banka in št. TRR
Banka in št. TRR
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko oz.
katerokoli drugo osebo pri kateri je takšen račun odprt, v katerega breme je možno poplačilo te menice, da izvede plačilo.

Datum

Izdajatelj menice
(podpis in žig)
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MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE
PONUDNIK/IZDAJATELJ MENICE
Naziv in sedež
Zakoniti zastopnik oz.
pooblaščenec
nepreklicno in brezpogojno izjavljam, da pooblaščam
NAROČNIKA
Naziv in sedež

Zdravstveni dom Vrhnika
Cesta 6. maja 11
1360 Vrhnika

Poslovni račun

SI56 0134 0603 0925 055

da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo
Oznaka javnega naročila

JN001869/2019-W01 z dne 29.03.2019

Predmet javnega naročila

Reagenti in potrošni material za biokemična analizatorja Vitros 250 in "Point-ofcare" Smart 700/340 v diagnostičnem laboratoriju Zdravstveni dom Vrhnika

v primerih:
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;
če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami obrazca – Navodila ponudnikom;
- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s
pogodbenimi pogoji,
brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 EUR.
Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom (tudi ugovorom v sodnem postopku) proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje
menico plačati, ko dospe, v gotovini. Menični znesek se nakaže ne račun naročnika. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda
pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Izdajatelj menice hkrati
POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

Banka in št. TRR
Banka in št. TRR
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko oz.
katerokoli drugo osebo pri kateri je takšen račun odprt, v katerega breme je možno poplačilo te menice, da izvede plačilo.
Datum

Izdajatelj menice (podpis in žig)
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