Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
 00386 (0)2 321 25 66,  00386 (0)2 331 15 33

Štev: 807/15-DeS
Datum: 12.10.2015

ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »PREVZEM
BIORAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum
objave 06.10.2015, številka objave JN6938/2015, naročnik dopolnjuje oz. spreminja razpisno
dokumentacijo, kot sledi:
1. Naročnik je v 8. členu vzorca okvirnega sporazuma naredil napako. Stavek: »Cena zajema
zbiranje, prevoz in predelavo oz. odstranjevanje infektivnih odpadkov« se zamenja s
sledečim stavkom: »Cena zajema zbiranje, prevoz in predelavo oz. odstranjevanje
kuhinjskih odpadkov«.
Naročnik prilaga popravljen vzorec okvirnega sporazuma. Prosimo, da pri predložitvi
ponudbe upoštevate popravljen vzorec okvirnega sporazuma.
2. Naročnik je v točki 2.12 Obvezni pogoji v devetem odstavku (Ekonomska in finančna
sposobnost) postavil sledeč pogoj:
»da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva
sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0;
Dokazilo: BON-2, ki ga izda AJPES;
Dokument ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe.«
Naročnik dovoljuje, da ponudniki za dokazovanje navedenega pogoja predložijo sedeča
dokazila: BON-2 ali S.BON-1/P.
Popravki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!
Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si),
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/).
Priloga:
- Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-5 - popravek).

OBR-5 - popravek

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
sklenjen med:
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik),
identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika:
5054150
in gospodarskim subjektom:
……………………………………………...........……………………………...…………………..,
ki ga zastopa direktor ………………………………..…………………………………….………
(v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: …………….………..,
matična številka izvajalca: …………….………...

1. člen
Stranki okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) ugotavljata, da je naročnik
izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitev »PREVZEM BIORAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave
06.10.2015, številka objave JN6938/2015, po odprtem postopku v skladu s 25. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v
nadaljevanju: ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s petim
odstavkom 32. člena ZJN-2.

2. člen
Predmet tega sporazuma je storitev prevzema biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v
UKC Maribor in dislocirani enoti Oddelka za pljučne bolezni, Slivniško Pohorje.
Ponudba, št. …………., z dne …………………. in razpisna dokumentacija sta sestavni del
tega sporazuma.
Sestavni del tega sporazuma je tudi seznam podizvajalcev iz točke 1.5.2 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb

3. člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih
izvajanja sporazuma.
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4. člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od ……………………………. do 31.12.2018.

5. člen
Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta biorazgradljive kuhinjske odpadke zbirala in
z njimi ravnala v skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10).
Izvajalec bo odpadke prevzemal v zbiralnici naročnika. Prevzemna mesta so:
• UKC Maribor – glavna kuhinja (6x na teden),
• Oddelek za pljučne bolezni – Slivniško Pohorje (2-krat na teden).
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal strokovno in kakovostno s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka.

7. člen
Naročnik si pridržuje pravico izvajanja nadzora nad opravljenim delom izvajalca.
Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………….
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je …………………………….

8. člen
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za
storitev, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižal cene ali so
jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno storitev ob drugih primerljivih pogojih,
poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz okvirnega sporazuma.
Cena iz ponudbe je fiksna za obdobje enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma.
Po dvanajstih mesecih od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma je sprememba cene
možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih
obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja
(Uradni list RS, št. 1/04) oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki okvirnega
sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.
Cena zajema zbiranje, prevoz in predelavo oz. odstranjevanje kuhinjskih odpadkov.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni
davčna stopnja za storitev iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cena iz
ponudbe korigira izključno v višini nastale davčne spremembe.
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9. člen
Naročnik in izvajalec se dogovorita za mesečni obračun opravljenih storitev. Izvajalec bo
izstavil račun do 8. v mesecu za pretekli mesec.
Naročnik bo opravljeno storitev plačal izvajalcu na transakcijski račun št. ……………….
…………………………….., v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega
računa po opravljeni storitvi.
Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun),
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list
RS, št. 59/10 in 111/13).
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

10. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v
pisni obliki.
Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če izvajalec:
- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.
11. člen
Sporazum prične veljati z dnem podpisa obeh strank sporazuma.

12. člen
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.
Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta
obe stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to
ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki
mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

13. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge
stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega 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
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omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

14. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

15. člen
Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en
izvod.

Št. …………………
V …………………., dne …………………

V Mariboru, dne …………………

Stranka sporazuma:
…………………………………………….

Naročnik:
UKC MARIBOR

Direktor:
…………………………………………….

Direktor UKC:
prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med.
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