Datum: 20. 10. 2020
Številka: 430-179/2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti za
»Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2021.« v skladu s 47. členom ZJN-3.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in nam jo
posredujete v elektronski obliki preko e-vložišča: https://ejn.gov.si
Ponudbe je treba oddati najkasneje do vključno 20. 11. 2020 do 13:00 ure.
Rok za postavitev vprašanj: do 10. 11. 2020 do 14.00 ure.
Pregledovanje ponudb bo dne 20. 11. 2020 ob 13:01.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: ga. Irena Sešek, elektronska pošta: irena.sesek@nuk.unilj.si.

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Viljem Leban
Ravnatelj

Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
»Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2021«

Naročilo male vrednosti
47. člen Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije,
št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18)

Vsebina razpisne dokumentacije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Ponudba
Ponudbeni predračun
Reference
Potrdilo referenčnega naročnika
Vzorec pogodbe

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Viljem Leban
Ravnatelj

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.

I. PREDMET NAROČILA:

TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE ZA LETO 2021.
Predmet tega naročila je »Dobava tujih serijskih publikacij za leto 2021.«
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3).
Naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dovoljene.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanega naročila v celoti oz. se ne morejo prijaviti za
dobavo samo posameznih naslovov publikacij iz razpisa.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na predmetnem javnem razpisu.
Ponudnik se že z oddajo ponudbe zavezuje, da bo tuje serijske publikacije ažurno dobavljal
naročniku in v skladu s termini izhajanja.
TRAJANJE NAROČILA
Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
Kot ponudnik lahko za naročilo kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba
in je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje tega javnega naročila.
Razpisna dokumentacija je objavljena na naslovu: https://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi

▪

JEZIK IN OBLIKA PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem ali v angleškem jeziku in sestavljena v skladu s temi
navodili.
Vsa ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo ter zložena po vrstnem redu kot sledi iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora izjave in predračun (priloga razpisne dokumentacije) predložiti na predpisanih
obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene z inicijalkami osebe, ki podpiše
ponudbo.
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika.

▪

POGOJI IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev in ostalih zahtev naročnika za priznanje sposobnosti,
morajo ponudniki izpolniti in potrditi v ta namen pripravljene obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in priložiti vsa zahtevana dokazila oziroma zahtevane priloge. Ponudniki, ki
nimajo sedeža na območju Republike Slovenije, dokazujejo izpolnjevanje pogojev v skladu s
predpisi v svoji državi.
Vse zahtevane izjave morajo ponudniki predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev.
Pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Naročnik lahko listine za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev zahteva tudi še naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb).
V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi določene
listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.
Naročnik bo iz postopka javnega naročila izločil ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali naročnikovih
pogojev in/ali definiranih minimalnih stopenj sposobnosti ponudnikov ter ostalih zahtev
naročnika oziroma ne bodo predložili naslednjih ustreznih dokazil:
-

PONUDBA (Obrazec 1)
PONUDBENI PREDRAČUN (Obrazec 2)
REFERENCE (Obrazec 3)
POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA (Obrazec 4)
VZOREC POGODBE (Obrazec 5)

1. IZPOLNJEVANJE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI (Obrazec 3: “Reference” in
Obrazec 4:”Potrdilo referenčnega naročnika):
- POGOJ:
Ponudnik je za drugega naročnika v zadnjih treh letih (v letih 2017, 2018 in 2019) vsako leto
opravil vsaj 1 (eno) dobavo tujih serijskih publikacij v letni vrednosti najmanj 80.000,00 EUR
brez DDV (osemdesettisoč), ter kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti.

2. IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI (Obrazec 1: ”Ponudba”):
- Ponudnik mora biti sposoben zagotoviti dobavo vseh tujih serijskih publikacij iz seznama;
- Ponudnik mora zagotavljati dobavo tujih tiskanih serijskih publikacij takoj po izidu neposredno
od založnika;

- Ponudnik mora nuditi odzivnost na reklamacijo najkasneje v 2 (dveh) delovnih dnevih od
podane pisne reklamacije s strani naročnika;
Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudb.

3. KRAJ DOBAVE:
Kraj dobave je: NUK, Turjaška 1, Ljubljana.
4. MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA:
Najnižja skupna ponudbena cena brez DDV po predračunu.
V primeru, da sta dva ali je več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno, bo naročnik naročilo
oddal tistemu ponudniku, ki je prej oddal svojo ponudbo.

5. OBRAČUN in ROK PLAČILA:
Rok plačila računa je 30 (trideset) dni od prejema in naročnikove potrditve pravilno izstavljenega
računa.

6. SESTAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudbo sestavljajo izpolnjen obrazec »Ponudba«, izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun«,
izpolnjen obrazec »Reference«, izpolnjen obrazec »Potrdilo referenčnega naročnika« in
parafiran vzorec pogodbe.
Ponudba mora prispeti preko e-vložišča na naslovu: https://ejn.gov.si
Prepozno prejetih ponudb naročnik ne bo obravnaval in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

7. DRUGA DOLOČILA:
Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil vse publikacije iz ponudbenega predračuna, temveč bo v
roku 15 dni po sklenitvi pogodbe izbranemu ponudniku posredoval končni seznam publikacij, ki
jih naroča.
Naročnik tudi lahko naroči več izvodov posamezne publikacije, kot je določeno v ponudbenem
predračunu, pri čemer za dodatno naročilo veljajo cene za enoto iz ponudbenega predračuna.
Naročnik si pridržuje pravico, da brez obveznosti do ponudnika odda naročilo v zmanjšanem
obsegu, če bo vrednost ponudbe presegla njegova razpoložljiva sredstva za to naročilo ali če ne
bo mogel zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti.
V primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe in ponudnik ni
upravičen do odškodnine zaradi nesklenitve pogodbe.

Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja
za škodo, ki bi ponudniku nastala zaradi ustavitve postopka, nesprejetja ponudbe ali nesklenitve
pogodbe.

▪

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko,
razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva
objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o
nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu.
Takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 2.000,00 EUR (prva alineja prvega odstavka
71. člena ZPVPJN) mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Banke Slovenije, št. SI56 0110
0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290- XXXXXXLL, pri čemer se prvih šest mest (XXXXXX)
nadomesti s številko objave javnega naročila, zadnji dve mesti (LL) pa sta namenjeni navedbi
letnice iz številke objave na Portalu javnih naročil.
Primer:
Številka objave: JN 10123/2018
Sklic: 16110-7111290-01012318
Zahtevek za revizijo se vloži v enem izvodu pri naročniku: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno oziroma
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu, ki je pristojno za finance.

▪

PRILOGE:

- Obrazec 1
- Obrazec 2
- Obrazec 3
- Obrazec 4
- Obrazec 5

»Ponudba«
»Predračun«
»Reference«
»Potrdilo referenčnega naročnika«
»Vzorec pogodbe«

Obr. 1

P O N U D B A

PODATKI O PONUDNIKU
Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, Ljubljana

Predmet naročila: TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE za leto 2021
PONUDNIK
Naslov
E-pošta
Telefon
Odgovorna oseba
Matična številka
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Ime banke

Zavezanec za DDV

DA

NE

IZJAVLJAMO
pod kazensko in materialno odgovornostjo,

➢
da v celoti in brez pridržkov sprejemamo vse pogoje iz razpisne dokumentacije;
➢
da jamčimo za pravilnost, resničnost in verodostojnost vseh izjav, podatkov in
dokumentacije v ponudbi, kar bomo dokazali z ustreznimi verodostojnimi listinami,
kadarkoli bo naročnik od nas to zahteval;
➢
da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz postopka, če bodo naši
podatki v prijavi neresnični ali zavajajoči;
➢
da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
➢
da nam zakon ali katerekoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je
predmet javnega naročila iz tega razpisa;
➢
da proti nam v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z našim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero nam je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega razpisa;
➢
da imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa;
➢
imamo poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve;

➢
da zoper nas ni objavljen ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da nismo
opustili poslovne dejavnosti;
➢
da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do vseh poizvajalcev iz predhodnih
javnih naročil;
➢
da v zadnjem letu pred objavo tega javnega razpisa pri nobeni banki nismo imeli
blokiranega nobenega transakcijskega računa;
➢
da izpolnjujemo formalne, delovne, strokovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druga
sredstva in pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter
zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet tega naročila;
➢
da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v
zvezi s poklicnim ravnanjem;
➢
da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta tega javnega
naročila, ki nam je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
➢
da smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;
➢
da smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;
➢
da nismo uvrščeni v evidenco subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2);
➢
da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 4. odstavka 75. člena ZJN-3.
➢
da noben član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti ali prisilnem
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku
javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek
prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
➢
da kot pravna oseba in naš zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3;
➢
da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca;
➢
da smo v zadnjih treh letih kot dobavitelj kvalitetno in strokovno izpolnjevali
pogodbene obveznosti;
➢
da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega
postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti;
➢
da zagotavljamo dobavo vseh razpisanih publikacij iz Predračuna;
➢
da zagotavljamo hitrost in ažurnost dobave publikacij skladno s frekvenco
izhajanja posameznih revij in z običajnimi roki tujih založnikov;
➢
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačujemo plače v skladu s
kolektivno pogodbo;
➢
da nudimo spletni podporni servis, ki vključuje tudi reklamacije in odgovarjanje na
vprašanja naročnika ter bomo naročniku dali na uporabo uporabniško ime in geslo v
primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika;
➢
da zagotavljamo redno dobavo in nudimo odzivnost na posamezno reklamacijo
najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni od morebitne reklamacije naročnika;

➢
da imamo zagotovljen sistem poslovanja v obliki spletnega podpornega servisa za
naročnika, ki vključuje spletno sledljivost izhajanja in stanja dobav publikacij ter reševanja
reklamacij, in v katerega bo imel naročnik vpogled.

Obenem izjavljamo in soglašamo:
•
da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz
uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih
pooblastil;
•
da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili
ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;
•
da je veljavnost naše ponudbe 90 dni po izteku roka za predložitev ponudb;
•
če bo naša ponudba sprejeta, smo sposobni in pripravljeni izvesti predmetno
javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz »Razpisne
dokumentacije«.

S TO IZJAVO V CELOTI PREVZEMAMO VSO ODGOVORNOST IN MOREBITNE POSLEDICE, KI IZ
NJE IZHAJAJO.

PONUDNIK
Kraj in datum: ___________________

Žig:

Podpis: ________________

Obr. 2

NAROČNIK: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, Ljubljana

PONUDNIK:_______________________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ____________

Predmet naročila: TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE za leto 2021

SKUPNA CENA brez DDV*
* merilo za izbor
Priloga tega predračuna je pravilno izpolnjena excelova tabela »Seznam tuje serijske publikacije
za leto 2021-PRILOGA K PREDRAČUNU«

Predračun velja do:

(najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb).

•

Ponudbena cena je fiksna ves čas trajanja pogodbe.

•

V ceno so zajeti vsi stroški izvedbe naročila.

Kraj in datum: _________________

žig:
podpis ponudnika:

Priloga:
izpolnjena excelova tabela »Seznam tuje serijske publikacije za leto 2021PRILOGA K PREDRAČUNU«

Obr. 3

REFERENCE

Ponudnik:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Izjavljamo, da:

•
smo za drugega naročnika v zadnjih treh letih (v letih 2017, 2018 in 2019) vsako
leto opravili vsaj 1 (eno) dobavo tujih serijskih publikacij v letni vrednosti najmanj
80.000,00 EUR brez DDV (osemdesettisoč), ter kvalitetno in strokovno izpolnjevali
pogodbene obveznosti.
Reference ponudnika o dobavi drugim naročnikom:
Zap. Leto
št. dobave
Naročnik
Znesek brez DDV

Predmet

Znesek brez DDV

Naročnik si pridržuje pravico, da podatke navedene v tabeli preveri pri kontaktni osebi
referenčnega naročnika.
S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Izjavo dajemo pod materialno in
kazensko odgovornostjo.

Kraj in datum: _______________________
Ponudnik:
__________________
(žig in podpis)

Obr. 4
POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Podpisani izdajatelj tega referenčnega potrdila:
____________________________________________________________________________
(naziv in naslov) kot referenčni naročnik,
pod materialno in kazensko odgovornostjo
izjavljamo in potrjujemo,
da nam je dobavitelj:
___________________________________________________________________________
(naziv in naslov)
ki kandidira na javnem naročilu Narodne in univerzitetne knjižnice za »Dobavo tujih serijskih
publikacij za leto 2021«, objavljenem na portalu javnih naročil št. NMV____/2020 dne 00. 00.
2020,
za nas kot pogodbenega partnerja – naročnika v letu __________ dobavljal tuje serijske
publikacije:
v skupni letni pogodbeni vrednosti: ________________________ EUR brez DDV.
lzjavljamo:
•
da je imel dobavitelj spletni uporabniški vmesnik, ki je nudil nam kot naročniku
podporo v obliki spletnega podpornega servisa, naročanja, spremljanja dobav,
reklamacij in odgovarjanje na vprašanja naročnika;
•
da je dobavitelj naročniku zagotavljal redno dobavo in odzivni čas do 2 (dveh)
delovnih dni ob morebitnih reklamacijah in vprašanjih;
•
da je dobavitelj vodil nabor revij naročnika v celoti, vzorce izhajanja posameznih
naslovov, stanje reklamacij, stanje dobave posameznega naslova ter ostale potrebne
aktivnosti;
•
da je dobaviteljev on-line vmesnik nudil naročniku administrativno podporo in
uporabniško prijaznost.
V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega dobavitelja.
Dobavitelj je vse dobave izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Dobave so bile opravljene pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu
z dogovorjenimi postopki in standardi ter pravili stroke.
Ime in priimek kontaktne osebe za preveritev reference: ________________________.

V/na _______________, dne _______________

žig

Podpis: _________________

Obr. 5
VZOREC POGODBE

NAROČNIK:
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Turjaška 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa ravnatelj Viljem Leban, ID za DDV: SI79713513,
matična številka 5056730, TRR SI56 0110 0603 0371 984
in
DOBAVITELJ:
____________________________________________________,
ID za DDV: ___________, matična št.:___________
TRR

skleneta naslednjo

POGODBO
ZA DOBAVO TUJIH SERIJSKIH PUBLIKACIJ V LETU 2021

I. Pravna podlaga in predmet pogodbe
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije,
št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18) izvedel postopek oddaje
naročila male vrednosti za dobavo tujih serijskih publikacij za leto 2021 in to naročilo objavil
na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod oznako NMV _______________;
je bil na podlagi svoje ponudbe št. _________ z dne _________za izvedbo
predmetnega javnega naročila, z Odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila št. 430/2020 z dne __________ 2020 dobavitelj izbran kot cenovno najugodnejši ponudnik po
merilih iz razpisne dokumentacije.

2. člen
Predmet pogodbe je dobava tujih serijskih publikacij v letu 2021 (v nadaljevanju publikacije).
Seznam publikacij je razviden iz Priloge 1, ki je sestavni del te pogodbe.
Seznam publikacij se lahko spremeni iz utemeljenih razlogov – če naročnik naknadno ugotovi
potrebo po dobavi posamezne publikacije oziroma se le-ta na novo pojavi na trgu, preneha
izhajati ali če naročnik ugotovi neustreznost vsebine, pomanjkljivosti publikacije in v podobnih
primerih.

II. Pogodbena cena in plačilni pogoji
3. člen
Skupna pogodbena cena znaša __________ EUR brez DDV.
Cene posameznih publikacij so razvidne iz Priloge 1.
Cene so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe.
4. člen
Pogodbena cena vključuje vse stroške vseh publikacij in vseh storitev: ceno publikacij in
njihove dostave na naslov naročnika, vse davščine, carine in druge javne dajatve, prevozne,
poštne, špediterske, manipulativne, dostavne in podobne stroške kot tudi vse morebitne
ostale stroške ter popuste in rabate.
Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenega povišanja pogodbene cene in nobenih stroškov,
ki niso zajeti v pogodbeni ceni.
Pogodbena cena se spremeni samo v primeru spremembe seznama publikacij iz Priloge 1. V
tem primeru se Priloga 1 nadomesti z novo prilogo, iz katere izhaja spremenjena skupna
pogodbena cena.
Morebitne podražitve publikacij ali ostalih storitev do izteka pogodbenega roka so vključene v
pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.
5. člen
Dobavitelj naročniku izda račun v 15 dneh po opravljeni storitvi.
Naročnik plača račune 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.
V primeru nepravočasnega plačila lahko dobavitelj zahteva plačilo zakonskih zamudnih obresti.

III. Obveznosti pogodbenih strank

6. člen
Dobavitelj jamči za kakovost opravljenega dela. Dobavitelj odgovarja za napake izvršenega
posla po določbah 633. člena do 640. člena OZ.
Dobavitelj se zavezuje, da bo:
•

vse dobave publikacij po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob
upoštevanju določil pogodbe in veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo
dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima strankama;
•
zagotovil in izvedel dobavo vseh publikacij iz seznama Priloge 1 pri tujih
založnikih;
•
zagotovil pravočasno dobavo vseh izdaj vseh naslovov publikacij iz Priloge 1 na
lokacijo naročnika Turjaška 1 v Ljubljani;
•
dostavljal naročniku nove in še neuporabljene ter nepoškodovane publikacije,
ki morajo biti embalirane tako, da niso možne poškodbe med pošiljanjem po pošti;
•
zagotovil podporni servis za naročanje in reklamiranje opravljenih storitev (npr.
v primeru neprispelih, zakasnelih, poškodovanih izvodov ipd.);
•
reševal reklamacije v odzivnem času najkasneje v 2 (dveh) delovnih dnevih od
morebitne reklamacije naročnika;
•
zagotovil dobavo neprispelih izvodov v najkrajšem možnem času ali obvestil
naročnika o nemožnosti dobave in o razlogih za to;
•
sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
•
na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvedel dopolnitve in
spremembe prevzetega obsega obveznosti, če se sporazumno ugotovi, da dobavitelj
prevzete obveznosti opravlja pomanjkljivo.

Dobavitelj je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju
pogodbe nastane po njegovi krivdi.
7. člen
Naročnik se obvezuje:
•
sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti
izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
•
tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki
bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
•
pisno obveščati dobavitelja o nepravočasni dobavi publikacije.

IV. Škoda
8. člen
Dobavitelj je odgovoren naročniku za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala
naročniku ali tretjim osebam zaradi dobaviteljevega ravnanja v nasprotju z določili te pogodbe.
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja tudi za izvedbo storitev in delo oseb, ki
po njegovem naročilu delajo po tej pogodbi, tako kot da bi delo oziroma storitve opravil sam.
V. Odstop od pogodbe
9. člen
V primeru kršitve določil te pogodbe lahko vsaka pogodbena stranka pisno odpove pogodbo z
enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko je nasprotna stranka prejela
odpoved pogodbe. V času odpovednega roka morata stranki poravnati medsebojne
obveznosti.

10. člen
Če pride do prekinitve dobave oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih
strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dobave ali
razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če pride
dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
•
javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega
naročanja;
•
v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi
katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem
dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
VI. Protikorupcijska klavzula
11. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
−
pridobitev posla,
−
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
−
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
−
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 ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če
pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

VII. Socialna klavzula
12. člen
Dobavitelj mora izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in
delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava.
Ta 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.

VIII. Prepoved cesije, asignacije in factoringa
13. člen
Cesija (odstop), asignacija (nakazilo) in faktoring (odkup) denarnih terjatev, ki izvirajo iz
te pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, niso dovoljeni in nimajo pravnega učinka.
IX. Pooblaščeni predstavniki – skrbniki pogodbe
14. člen
Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:
Pooblaščen predstavnik naročnika, ki je hkrati tudi skrbnik te pogodbe, je ga. Irena Sešek, tel.
+386 5861 309.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________.

XI. Končne določbe
15. člen
Vse spremembe in dopolnitve pogodbenih določil morajo biti sklenjene pisno z aneksom k tej
pogodbi.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih
sprememb.
Sestavna dela te pogodbe sta razpisna dokumentacija in dobaviteljeva ponudba.

XII. Reševanje sporov
16. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in
da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki
najprej poizkušali rešiti po mirni poti, če pa to ne bo možno, sta pogodbeni stranki sporazumni,
da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

XIII. Veljavnost pogodbe
17. člen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Podpisana je v dveh
enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka enega.

Pogodba je sklenjena za obdobje enega leta – od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
Pogodba preneha veljati po preteku časa, za katerega je sklenjena in po izpolnitvi vseh
obveznosti obeh pogodbenih strank.

V Ljubljani, dne _______________

NAROČNIK:
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Viljem Leban, ravnatelj

V _____________, dne _____________

DOBAVITELJ:

