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Naročnik:

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B, 9201 Puconci

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

IZVAJANJE MONITORINGA PODZEMNIH IN POVRŠINSKIH VODA

P O N U D B E N I     D E L

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko
JN003236/2017-W01 dne 13. 04. 2017

Vaneča, april 2017
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PONUDBA priloga 1

P  O  N  U  D  B  A

št.: _____________________________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih  naročil, dne 13. 04. 2017, pod številko
objave JN003236/2017-W01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet naročila: Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda

Naročnik: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci

Ponudnik /
Vodilni
partner:

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

*izpolniti samo v primeru skupne ponudbe

1. Ponudbena cena :

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na opis predmeta javnega naročila,
znaša vrednost naše ponudbe:

a) MERITVE v letu 2017 (maj – december)

Enota

Predvidena
količina
vzorčenj

Cena/enoto
brez DDV

Vrednost skupaj
brez DDV

1.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
8x -letno) parametri kemijskega  stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 32

2.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) parametri kemijskega stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 8

3.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) fizikalno-kemijski parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 8

4.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) posebna onesnaževala

Vzorčenje,
meritve in analize 8

5.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) dodatni parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 8

6.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
1x –na tri leta) parametri v sedimentu

Vzorčenje,
meritve in analize 0

7.
Monitoring kakovosti podtalnice v vrtinah v okolici
odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci

Vzorčenje,
meritve in analize 2



24

8.
Izdelava poročil o meritvah površinskih voda in
meritvah podzemnih voda za ARSO Izvedba 2

SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV

SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV

Pogostost vzorčenja posameznih parametrov lahko glede na stanje na terenu odstopa od predvidenega.

b) MERITVE v letu 2018 (januar – december)

Enota

Predvidena
količina
vzorčenj

Cena/enoto
brez DDV

Vrednost skupaj
brez DDV

1.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
12x -letno) parametri kemijskega  stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 48

2.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) parametri kemijskega stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 16

3.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) fizikalno-kemijski parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 16

4.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) posebna onesnaževala

Vzorčenje,
meritve in analize 16

5.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) dodatni parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 16

6.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
1x –na tri leta) parametri v sedimentu

Vzorčenje,
meritve in analize 4

7.
Monitoring kakovosti podtalnice v vrtinah v okolici
odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci

Vzorčenje,
meritve in analize 2

8.
Izdelava poročil o meritvah površinskih voda in
meritvah podzemnih voda za ARSO Izvedba 2

SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV

SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV

Pogostost vzorčenja posameznih parametrov lahko glede na stanje na terenu odstopa od predvidenega.

Skupna vrednost ponudbe za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila, za obdobje od
predvidoma 01. maja 2017 do 31. decembra 2018 znaša:

Skupna končna vrednost brez DDV: __________________ EUR

DDV – 22 % __________________ EUR

Skupna končna vrednost z DDV: __________________ EUR

2. Izjavljamo, da so pri izračunu ponudbene vrednosti zajeti vsi stroški izvedenih posameznih meritev
in ostalih del, glede na opis predmeta javnega naročila ter vsi ostali materialni in nematerialni stroški,
potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, skladno z določili razpisne dokumentacije.

Ponudbena vrednost je izračunana po načelu fiksnih cen in nespremenljiva do konca izvajanja
predmeta javnega naročila.

3. Ponudba je izdelana za razpisane storitve v celoti in velja še najmanj 90 koledarskih dni od datuma
odpiranja ponudb.

4. Dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.



25

5. Predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni dokumentaciji in v razpisu.

Datum: ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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PODATKI O PONUDNIKU priloga 2

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik
ponudnika
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail

Kontaktna oseba
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail

Transakcijski računi /
odprti pri

ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka

Pooblaščenec za vročitve z
imenom in polnim
naslovom v RS
(izpolni le v primeru tujega ponudnika)

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA priloga 2_A

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov,
ki sodelujejo pri izvedbi naročila.
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UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga 3

V zvezi s predmetnim javnim naročilom Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda pod
kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO, DA:

1. pri nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe
ali prijave znaša 50 eurov ali več;

3. smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

4. na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

5. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

6. nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne
dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek
ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

7. smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma
smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo
sedež;

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES Izpostava
_______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri
__________ dne ____________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za
opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
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C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne obkrožite; če niste izpolnili točke B, obkrožite
točko C.)

S podpisom te izjave izjavljamo tudi:

- da sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka,
- da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji, z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila iz razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo,
- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in ustrezajo dejanskemu stanju,
- da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom,
- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno

odgovornost.

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS

SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PODIZVAJALEC:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

Ponudniki v primeru več partnerjev ali podizvajalcev dodajo nove vrstice ali pa dodatno kopirajo obrazec.

Opomba:
V zvezi s prvo (1.) točko te priloge predmetna izjava, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, velja tudi za osebe, ki so člani
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci).

Ponudnik lahko priloži enoten (s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov) izpolnjen in podpisan obrazec ali
ločen (za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta) izpolnjen in podpisan obrazec.
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC
(za pravne osebe) priloga 4

Gospodarski subjekt:

(vpisati naziv in naslov)

p o o b l a š č a m

naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev
v postopku oddaje javnega naročila Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda od
Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma pridobi potrdila od drugih
uradnih institucij, ki vodijo uradne evidence.

Podatki o pravni osebi:

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _______________________________________________________

SEDEŽ PODJETJA: ________________________________________________________________

OBČINA SEDEŽA PODJETJA: _______________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: _____________________________________________________

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Navodilo:
Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru
skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci).
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IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH
EVIDENC priloga 5

Polno ime podjetja: ___________________________________________________________

Sedež in njegova občina: _________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register: _________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, za namene
javnega naročila Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda, objavljenega na Portalu
javnih naročil dne 13. 04. 2017 pod številko objave JN003236/2017-W01, pridobi naše osebne podatke
o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih
pooblastil za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _______________________________________ podpis ____________________

EMŠO _____________________________, datum in kraj rojstva _________________________

stalno bivališče _________________________________________________________________

b) Ime in priimek: _______________________________________ podpis ____________________

EMŠO ____________________________, datum in kraj rojstva __________________________

stalno bivališče _________________________________________________________________

c) Ime in priimek: _______________________________________ podpis ____________________

EMŠO ____________________________, datum in kraj rojstva __________________________

stalno bivališče _________________________________________________________________

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec/:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) – za vse osebe, ki so članice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za
njihovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.

Izjavo se po potrebi lahko kopira!
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POGOJI ZA SODELOVANJE – FINANČNA DOKAZILA priloga 6

Za to stranjo gospodarski subjekti, od katerih je to v razpisni dokumentaciji zahtevano, priložijo dokazila
iz A. točke poglavja 18.3 Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije.
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TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO
NAROČILA priloga 7

Ponudnik:

(vpisati naziv in naslov)

Predmet naročila: Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda

IZJAVLJAMO, DA:

- da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti

predmet javnega naročila, imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge

pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjujemo formalne delovne in tehnične

pogoje.

Datum: ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA priloga 8

Podatki o pravni osebi (ponudniku/partnerju/podizvajalcu)*:

Polno ime podjetja: _________________________________________________________________

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ____________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________

ID za DDV: ______________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda posredujemo na
osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe,
vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Naziv Sedež Delež lastništva
v %

1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe,
vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva
v %

1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z
zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka
1.
2.
3.
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4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb
in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum
v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika
obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec*:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
*ustrezno obkroži

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci)
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SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 9

Ponudnik mora navesti podizvajalce, s katerimi nastopa pri izvedbi predmetnega javnega naročila in
izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta ponudnik in podizvajalec. Obrazec se po potrebi kopira!

Predmet naročila: Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda

Naziv podizvajalca

Polni naslov

V skladu s 94. členom ZJN-3 kot
podizvajalec zahtevamo neposredno
plačilo

Obkrožite/označite

DA NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matična številka podizvajalca

Davčna številka podizvajalca

Transakcijski račun podizvajalca

Vsak del javnega naročila
(storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) javnega naročila, ki
se oddaja v podizvajanje

Vrednost del

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________ ________________________________

Žig: Žig:
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POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 9_A

Ponudnik:

za izvedbo javnega naročila Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda ter v skladu z 94.
členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
Opomba:
Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega
naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca
ni potrebno izpolniti.

Navodilo:
Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
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SOGLASJE PODIZVAJALCEV priloga 9_B

Podizvajalec:

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnem izvajalcu)

_________________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda

SOGLAŠAM,

da nam naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto
ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer
na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga
računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podizvajalec:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Opomba:
Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega
naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca
ni potrebno izpolniti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
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OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA priloga 10

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI
ki ga zastopa direktor FRANC CIPOT
Matična številka: 3356655000
ID številka za DDV: SI67396704

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Matična številka: ___________________________________________________________________

ID številka za DDV: _________________________________________________________________

(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVAJANJU MONITORINGA PODZEMNIH IN POVRŠINSKIH VODA

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

̵ da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku

naročila male vrednosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja,

̵ da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil dne ______ pod številko

objave _____________,

̵ da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št. __________ z

dne _________ .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje monitoringa podzemnih in
površinskih voda na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci za obdobje od predvidoma maja
2017 do decembra 2018 in obsega:

- obratovalni monitoring površinskih voda (potoka) v okolici odlagališča nenevarnih
odpadkov Puconci,
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- obratovalni monitoring podzemnih vod na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci,
- izdelavo delnih poročil in skupnih letnih poročil monitoringov za površinske vode in za

podzemne vode,
- izdelavo poročil o meritvah za Agencijo RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO).

Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda obsega vsa dela, ki so bila določena v razpisni

dokumentaciji naročnika, po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in tej pogodbi in za katera je

izvajalec v ponudbi z dne _____________ potrdil, da je z njimi v celoti seznanjen.

3. člen

Podrobni opis predmeta pogodbe obsega:

a) Monitoring površinskih voda (potoka) v okolici odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci

Monitoring površinskih voda se na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci izvaja na Krčojnskem

potoku in na Mačkovskem potoku.

Merilna mesta površinskih vod:

Vzorčno mesto X Y
Krčojsnki potok – gorvodno (KPG) 175260 589741

Krčojnski potok – dolvodno (KPD) 174960 589429

Mačkovski potok – gorvodno (MPG) 175026 588828
Mačkovski potok – gorvodno (MPG) 174929 588811

Rezultate monitoringa je potrebno primerjati oziroma ovrednotiti s Pravilnikom o obratovalnem

monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13).

Monitoring površinskih voda v letu 2017 vključuje vzorčenje od predvidoma meseca maja do meseca
decembra, v letu 2018 pa vzorčenje od meseca januarja do meseca decembra.

Pogostost vzorčenja posameznih parametrov lahko glede na stanje na terenu odstopa od predvidenega.

Parametri obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda in meritev gladine vode:
Monitoring je potrebno izvajati v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča

nenevarnih odpadkov Puconci in Noveliranim programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda

z vključenim predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče

nenevarnih odpadkov CERO Puconci št. 211a-09/2649-14/3 z dne 23.6.2014 in Dopolnitvijo

noveliranega programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda z vključenim predlogom programa

obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO Puconci

št. 211a-09/2649-14/4 z dne 17.9.2014.

Parametri kemijskega stanja površinskih voda:
alaklor ***M, *K



41

antracen***M, ***K

atrazin*M, *K

benzen*M, ***K

bromirani difenileter *M, *K

kadmij in njegove spojine*M, *K

ogljikov tetraklorid***M, ***K

kloroalkani C10-13*M, ***K

klorofenvinfos***M, ***K

klorpirifos (klorpirifos-etil) ***M, ***K

ciklodienski pesticidi (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin) ***M, ***K

vsota DDT (para-para-DDT) ***M, ***K

1, 2-dikloroetan***M, ***K

diklorometan*M, ***K

di(2- etilheksil)ftalat (DEHP) *M, *K

diuron***M, *K

endosulfan***M, *K

fluoranten***M, *K

heksaklorobenzen***M, ***K

heksaklorobutadien***M, ***K

heksaklorocikloheksan***M, ***K

izoproturon*M, *K

svinec in njegove spojine*M, *K

živo srebro in njegove spojine*M, ***K

naftalen***M, *K

nikelj in njegove spojine*M, *K

nonilfenol (4- nonilfenol) ***M, ***K

Oktilfenol (4-(1,1’, 3, 3’- tetrametilbutil)fenol) ***M, *K

pentaklorobenzen***M, ***K

pentaklorofenol***M, ***K

poliaromatski ogljikovodiki – PAH (benzo(a)piren *K,
benzo(b)fluoranten *K , benzo(g,h,i) perilen***K,
benzo(k)fluoranten***K, indeno(1,2,3- cd)piren) ***M

simazin***M, *K

tetrakloroetilen***M, ***K

trikloroetilen*M, ***K

tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation) ***M, ***K

triklorobenzeni***M, ***K

triklorometan***M, ***K

trifluralin***M, ***K

Splošni fizikalno-kemijski parametri:
temperatura vode
biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5)
koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2)
nasičenost vode s kisikom (%))
celotni organski ogljik (TOC)
električna prevodnost pri 25°C
m-alkaliteta
pH
amonij
nitrat
celotni dušik
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celotni fosfor
ortofosfat
suspendirane snovi po sušenju
Posebna onesnaževala:
 sintetična onesnaževala:
1,2,4-trimetilbenzen
1,3,5-trimetilbenzen
bisfenol-A
klorotoluron (+desmetil klorotoluron)
cianid (prosti)
dibutiftalat
dibutilkositrov kation
epiklorhidrin
fluorid
formaldehid
glifosat
heksakloroetan
ksileni
linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13)
n-heksan
pendimetalin
fenol
S-metolaklor
terbutilazin
toluen
 nesintetična onesnaževala:
arzen in njegove spojine
baker in njegove spojine
bor in njegove spojine
cink in njegove spojine
kobalt in njegove spojine
krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom)
molibden in njegove spojine
antimon in njegove spojine
selen
 ostala posebna onesnaževala:
nitrit
KPK
sulfat
mineralna olja
organski vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB).
Parametri, ki se spremljajo v sedimentu v Mačkovskem in
Krčojnskem potoku:
antracen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
kloroalkani
di(2-etilheksil)ftalat
fluorant
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
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svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
pentaklorobenzen
benzo(a)piren
benzo(b)fluoranten
benzo(g,h,i) fluoranten
benzo(k)fluoranten
Indeno (1,2,3-cd)piren
Tributilkositrov kation
Dodatni parametri:
mangan
titan
vanadij
aluminij
Pesticidi (desetil – atrazit, N,N – dietil – m- toluamid, prometrin,
MCPP, 2,4,5-T, 2,4-D, tributilfosfat, trikloroetilfosfat,
trikloropropilfosfat

Pogostost vzorčenja:
1. Merilno mesto Krčojnski potok gorvodno in dolvodno: parametri kemijskega stanja, ki so

označeni z oznako *K vsak mesec, parametri kemijskega stanja, ki so označeni z oznako ***K vsake

tri mesece, splošni fizikalno - kemijski parametri vsake tri mesece, posebna onesnaževala vsake tri

mesece, dodatne parametre vsake tri mesece in parametre v sedimentu enkrat na tri leta (2018)

2. Merilno mesto Mačkovski potok gorvodno in dolvodno: parametri kemijskega stanja, ki so

označeni z oznako *M vsak mesec, parametri kemijskega stanja, ki so označeni z oznako ***M vsake

tri mesece, splošni fizikalno - kemijski parametri vsake tri mesece, posebna onesnaževala vsake tri

mesece, dodatne parametre vsake tri mesece in parametre v sedimentu enkrat na tri leta (2018)

3. Hidrološki parametri (podatki o vodostaju ali pretoku potoka) na Mačkovskem in Krčojnskem

potoku vsake tri mesece.

b) Monitoring onesnaženosti podzemne vode na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci

Monitoring je potrebno izvajati v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča

nenevarnih odpadkov Puconci in Noveliranim programom obratovalnega monitoringa podzemnih voda

z vključenim predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda za odlagališče

nenevarnih odpadkov CERO Puconci in Dopolnitvijo noveliranega programa obratovalnega monitoringa

podzemnih voda z vključenim predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

za odlagališče nenevarnih odpadkov CERO Puconci št. 211a-09/2649-14/4 z dne 17.9.2014.

Izvaja se dvakrat letno (v spomladanskem času in v  jesenskem času).

Lokacije opazovalnih vrtin za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda:
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Opazovalna vrtina X Y Kota ustja (m) Kota tal (m)
VP-1b 589512,08 175369,37 226,59 225,92

PPU-8a 589593,94 174967,03 223,89 223,04

PPU-8b 589595,01 174966,51 223,89 223,00
PPU-9a 589407,90 174979,58 219,91 219,15

PPU-9b 589409,25 174978,81 215,22 214,93

PPU-11 589375,67 174890,18 214,79 214,21

Terenske meritve podzemnih voda

Parameter Enota

Temperatura zraka oC

Temperatura vode oC

pH

Elektroprevodnost µS/cm

Kisik mg/l O2

Redoks potencial m

Nivo vode m

Prehodnost vrtine m

Osnovni parametri podzemnih voda

Parameter Enota Izražen kot

Barva m-1

Motnost NTU

Skupni organski ogljik – TOC mg/l C

Adsorbljivi organski halogeni –AOX µg/l Cl

Amonij mg/l NH4

Natrij mg/l Na

Kalij mg/l K

Kalcij mg/l Ca

Magnezij mg/l Mg

Železo mg/l Fe

Hidrogenkarbonati mg/l HCO3

Nitrati mg/l NO3

Sulfati mg/l SO4

Kloridi mg/l Cl

Fosfati mg/l PO4

Bor mg/l B
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Indikativni parametri podzemnih voda

Parameter Enota

Nitriti mg/l NO2

Kovine (Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, Zn, Cd, Co, Sn,

Cr, Cr6+, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Pb, Tl, Ti, Te, V,

Hg)

µg/l

Pesticidi (organofosforni, triazinski,  acetamidi,

derivati fenoksiocetne kisline) oz. GC/MSD

posnetek nevtralnega in kislega ekstrakta

µg/l

Identifikacija organskih spojin

Estri ftalne kisline µg/l

Endokrine spojine µg/l

c) Rok izvedbe - izdelava delnih poročil in skupnih letnih poročil monitoringov

Za vsako navedeno vzorčenje je potrebno izdelati in predati naročniku poročila v roku 60 dni po

odvzemu vzorcev.

Izvajalec mora do 15. 03. tekočega leta izdelati in predati naročniku skupna letna poročila za monitoringe

v pisni in elektronski obliki za površinske vode in za podzemne vode za preteklo leto.

Po izvedenem delu se izdela letno poročilo, ki mora biti izdelano v skladu z veljavno zakonodajo in

izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci.

Izbrani izvajalec predajo delnih poročil monitoringov naročniku dodatno ne bo obračunaval.
Strošek izdelave delnih poročil monitoringov je zajet v ceni za izvedbo posameznih
monitoringov.

d) Izdelava poročil o meritvah za ARSO

Izvajalec bo moral na osnovi izvedenega monitoringa površinskih vod in monitoringa podzemnih vod do

15.03. tekočega leta za preteklo leto izdelati in predati naročniku v 2 izvodih in v elektronski obliki:

̵ Poročilo o obratovalnem monitoringu podzemnih vod v skladu s Pravilnika o obratovalnem

monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06, 114/09 in 53/15) in Pravilnik

o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 53/15),

̵ Poročilo o obratovalnem monitoringu površinskih vod v skladu s Pravilnikom o obratovalnem

monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/13).

4. člen

Izvajalec se obvezuje opravljati meritve in ostala dela v skladu z veljavnimi standardi in predpisi s tega

področja in pri tem upoštevati izsledke stroke in znanosti.
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V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe Noveliranega programa obratovalnega

monitoringa podzemnih voda z vključenim predlogom programa obratovalnega monitoringa stanja

površinskih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Puconci in bi ta sprememba vplivala na predmet

te pogodbe, sta pogodbeni stranki sporazumni, da se te storitve obračunavajo po cenah storitev na

enoto, navedenih v ponudbenem predračunu izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju predmeta javnega naročila upošteval vse pogoje in zahteve

naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne

____________ , na podlagi katere je bil izbran.

III. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe, izvajal po cenah, ki jih je navedel v svoji

ponudbi št. ______________________z dne __________________, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost del po tej pogodbi znaša:

a) MERITVE v letu 2017 (maj – december)

Enota

Predvidena
količina
vzorčenj

Cena/enoto
brez DDV

Vrednost skupaj
brez DDV

1.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
8x -letno) parametri kemijskega  stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 32

2.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) parametri kemijskega stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 8

3.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) fizikalno-kemijski parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 8

4.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) posebna onesnaževala

Vzorčenje,
meritve in analize 8

5.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
2x -letno) dodatni parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 8

6.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
1x –na tri leta) parametri v sedimentu

Vzorčenje,
meritve in analize 0

7.
Monitoring kakovosti podtalnice v vrtinah v okolici
odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci

Vzorčenje,
meritve in analize 2

8.
Izdelava poročil o meritvah površinskih voda in
meritvah podzemnih voda za ARSO Izvedba 2

SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV

SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV

Pogostost vzorčenja posameznih parametrov lahko glede na stanje na terenu odstopa od predvidenega.

b) MERITVE v letu 2018 (januar – december)
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Enota

Predvidena
količina
vzorčenj

Cena/enoto
brez DDV

Vrednost skupaj
brez DDV

1.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
12x -letno) parametri kemijskega  stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 48

2.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) parametri kemijskega stanja

Vzorčenje,
meritve in analize 16

3.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) fizikalno-kemijski parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 16

4.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) posebna onesnaževala

Vzorčenje,
meritve in analize 16

5.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
4x -letno) dodatni parametri

Vzorčenje,
meritve in analize 16

6.
Monitoring površinskih voda (4 merilna mesta /
1x –na tri leta) parametri v sedimentu

Vzorčenje,
meritve in analize 4

7.
Monitoring kakovosti podtalnice v vrtinah v okolici
odlagališča nenevarnih odpadkov Puconci

Vzorčenje,
meritve in analize 2

8.
Izdelava poročil o meritvah površinskih voda in
meritvah podzemnih voda za ARSO Izvedba 2

SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV

SKUPNA PONUDBENA CENA Z DDV

Pogostost vzorčenja posameznih parametrov lahko glede na stanje na terenu odstopa od predvidenega.

Skupna vrednost ponudbe za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila, za obdobje od
predvidoma 01. maja 2017 do 31. decembra 2018 znaša:

Skupna končna vrednost brez DDV: __________________ EUR

DDV – 22 % __________________ EUR

Skupna končna vrednost z DDV: __________________ EUR

Vse storitve, ki so navedene v opisu predmeta te pogodbe, so vključene v pogodbeno vrednost in jih

izvajalec naročniku dodatno ne bo zaračunaval.

V cenah, navedenih v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, ki je sestavni del te

pogodbe, so zajeti vsi stroški izvedenih posameznih meritev in ostalih del ter vsi ostali materialni in

nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta te pogodbe.

Cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, so v času veljavnosti pogodbe fiksne

in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih dodatnih stroškov ali

naknadnih podražitev.

IV. ROK IZVEDBE DEL

6. člen

Izvajalec se obvezuje vsako posamezno navedeno vzorčenje izdelati v dveh pisnih izvodih in v

elektronski obliki (CD ali elektronska pošta) ter naročniku predati poročila v roku 60 (šestdeset) dni po

odvzemu vzorcev.
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Izvajalec se obvezuje najkasneje do 15. 03. tekočega leta za preteklo leto v dveh pisnih izvodih in v

elektronski obliki (CD ali elektronska pošta), izdelati in naročniku predati letno poročila o monitoringu

podzemnih in površinskih vod.

7. člen

V izjemnih primerih, ko izvajalec ne more izvesti predmeta pogodbe v dogovorjenem roku zaradi višje

sile (npr. naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, …..), mora izvajalec naročnika

nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne izvedbe predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti

vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok izvedbe.

V. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Naročnik bo opravljene storitve plačeval po uspešno opravljenih posameznih storitvah, ki so predmet

pogodbe (opravljene meritve, predaja delnih poročil in predaja poročil o meritvah za ARSO – vsa

poročila se predajo naročniku tudi v elektronski obliki).

Storitev izvedbe posameznih monitoringov se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec naročniku

predloži delno poročilo o opravljenem posameznem monitoringu.

Storitev izdelave poročil o meritvah za ARSO se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec naročniku

predloži poročilo o meritvah za ARSO.

Predaja delnih poročil monitoringov naročniku se dodatno ne obračunava. Strošek izdelave delnih

poročil poročil monitoringov je zajet v ceni za izvedbo posameznih monitoringov.

9. člen

Naročnik bo račune izvajalca po tej pogodbi plačeval na transakcijski račun izvajalca v roku tridesetih

(30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa.

10. člen

Izvajalec pošlje naročniku zbirni račun za opravljene storitve v preteklem mesecu v roku osmih (8) dni

od predaje dokumentacije in potrditve prejema le-te s strani predstavnika naročnika za opravljene

storitve v preteklem mesecu. Račune bo potrdil predstavnik naročnika.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

11. člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se pogodbeno delo izvrši pravočasno in v obojestransko

zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na

izvršitev pogodbenega dela,
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- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

12. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo

predmetnih storitev, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in

okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

13. člen

Izvajalec se obvezuje:

- upoštevati obstoječe stanje na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci, tako da bo izvedba

predmeta pogodbe omogočala neprekinjen delovni proces naročnika,

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z vsemi tehničnimi predpisi,

standardi in normativi, razpisnimi pogoji ter to pogodbo,

- izvesti storitve, ki so predmet te pogodbe pravočasno,

- prevzeta dela izvajati s kadrom, ki je izkušen in strokovno usposobljen;

- obvestiti naročnika, da je pridobil novo pooblastilo izdano s strani ustreznega ministrstva za izvajanje

storitev, ki so predmet te pogodbe, še pred potekom veljavnosti teh pooblastil,

- dajati naročniku tolmačenja in pojasnila, ki jih le-ta zahteva,

- pisno obveščati naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati  na vsebinsko,

vrednostno in terminsko izvršitev pogodbenih nalog,

- podatkov ne posredovati tretjim osebam in varovati poslovno tajnost naročnika, vseh podlog in

postopkov ter ostalih informacij,

- skrbno ravnati z merilno opremo v piezometričnih vrtinah in potokih,

- na vzorčnih mestih ne puščati odpadkov,

- ključe (različnih vrat in piezometrov) po opravljenih meritvah vračati zaposlenim na vhodni kontroli

naročnika.

VII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvedel storitev, ki so predmet te pogodbe v dogovorjenem roku, je

dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, za

vsak koledarski dan zamude, pri čimer sme posamezna pogodbena kazen znašati največ 10 %

vrednosti neizvršenih storitev brez DDV oziroma skupni znesek vseh zaračunanih pogodbenih kazni v

času veljavnosti pogodbe ne sme preseči 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor posamezna pogodbena kazen preseže 10 % vrednosti neizvršenih storitev brez DDV ali skupni

znesek vseh zaračunanih pogodbenih kazni v času veljavnosti pogodbe preseže 10 % skupne

pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do

izvajalca.
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15. člen

Naročnik bo za uveljavljanje pogodbene kazni izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom 8 dni od dneva

izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni opozoril.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom

škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik škodo uveljavljal po splošnih načelih

odškodninske odgovornosti.

VIII. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

16. člen

Izvajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe naročniku izročiti menico z menično izjavo za zavarovanje

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pogodbe brez ddv, s pooblastilom za

izpolnitev in unovčenje menice. Trajanje finančnega zavarovanja je še 30 dni po preteku roka za izvedbo

predmetnega naročila.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo naročila, bo moral ponudnik temu

ustrezno spremeniti tudi menično izjavo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Menico lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo

o izvedbi naročila, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku ali v primeru, da izvajalec po lastni krivdi odstopi

od pogodbe o izvedbi naročila ali v primeru, da naročnik po  krivdi izvajalca odstopi od pogodbe o izvedbi

naročila.

IX. TRAJANJE POGODBE

17. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Sklenjena je za določen čas, in sicer od dneva pričetka izvajanja predmeta naročila, to je predvidoma od

01. 05. 2017 do 31. 12. 2018.

X. ODSTOP OD POGODBE

18. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo naročnik pisno opozoril in

pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva

pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez

obveznosti do izvajalca.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v

primeru, kadar izvajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili
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naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v

primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbene bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa

od pogodbene sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to

dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika.

V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po

pošti o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

19. člen

Pogodbeni stranki bosta vse informacije, ki jih bosta pridobili v zvezi z izvajanjem storitev po tej pogodbi,

obravnavali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta posredovali tretji osebi.

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbe in njeno izvajanje se štejejo

za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

20. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s

soglasjem naročnika.

XII. POOBLAŠČENCI POGODBENIH STRANK

21. člen

Naročnik določa za svojo predstavnico za dela po tej pogodbi: Maja Kavčič, univ. dipl. inž. kem. teh.,

telefon: 02 545 93 14, e-mail: maja.kavcic@cerop.si. Predstavnica naročnika sodeluje s predstavnikom

izvajalca ves čas veljavnosti pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti

iz te pogodbe dolžna dajati.

Izvajalec določa za svojega predstavnika za dela po tej pogodbi: _____________________, telefon:

___________, e-mail: __________________ , ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih,

ki se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno

sodelovati s predstavnico naročnika ves čas veljavnosti te pogodbe.

Morebitne spremembe predstavnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena si morata pogodbeni stranki

sporočiti pisno v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen
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Ta pogodba je nična, kadar 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.

XIV. SOCIALNA KLAVZULA

23. člen

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 izvajalca

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XV. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri

krajevno in stvarno pristojnem sodišču.

XVI. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja poslovnega razmerja iz te pogodbe storili vse, da bo ta pogodba

izvajana resno, vestno in pošteno.

Svoje odgovornosti sta prosti le v primeru nastanka višje sile, in sicer za čas trajanja višje sile. Za

nastanek višje sile se domneva nastop dejstev na katere pogodbeni stranki nimata nobenega

subjektivnega vpliva. O nastopu višje sile sta se pogodbeni stranki dolžni medsebojno obveščati in sicer

najpozneje v roku 3 dni od nastopa višje sile.

O morebitnih pripombah oziroma reklamacijah v zvezi z izvrševanjem te pogodbe se pogodbeni stranki

medsebojno obveščata v pisni obliki.

26. člen

V primeru, da se katera koli določba te pogodbe ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva

na ostale določbe te pogodbe. Pri tem sta pogodbeni stranki sporazumni, da se v tem primeru nična,

neveljavna in neizvršljiva določba nadomesti z drugo določbo, veljavno po obliki in vsebini, in s katero
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se na pravno dopusten način doseže enak ali čim bolj podoben namen, ki sta ga pogodbenici želeli

doseči z nično, neveljavno ali neizvršeno določbo.

27. člen

Dobavitelj ne more prenesti svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno

soglasje naročnika.

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno

odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene

pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

28. člen

V primeru, da pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila

Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 64/16 – odl. US).

29. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni

stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače.

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.

30. člen

Pogodba postane pravno veljavna s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti. Pogodbo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v dveh (2) enakovrednih izvodih,

od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________

Izvajalec: Naročnik:

______________________________

______________________________

______________________________

CEROP d.o.o.

Direktor:

FRANC CIPOT
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ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI priloga 11

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENICE Z MENIČNO IZJAVO
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani ______________________________________, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa »Izvajanje monitoringa

podzemnih in površinskih voda«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 13. 04. 2017, številka

objave JN003236/2017-W01, naročniku CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci ob podpisu

pogodbe izročili menico z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz

pogodbe, v višini 10 % skupne vrednosti pogodbe brez ddv, kar znaša ________________ EUR brez

ddv, z oznako »BREZ PROTESTA«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v

pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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NASLOVNICA PONUDBE
(izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico)

pošiljatelj – ponudnik:

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

NE ODPIRAJ – PONUDBA

»Izvajanje monitoringa podzemnih in površinskih voda«

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B

9201 PUCONCI


