Številka:
Datum:

401-4EJN/2019-UL PEF
25. 4. 2019

POVABILO

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vabi vse
zainteresirane ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija) predložijo ponudbo za evidenčno javno naročilo z oznako 4014EJN/2019-UL PEF »DOBAVA OKOLJSKO PRIJAZNIH ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA
ČIŠČENJE« za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete.
II. PODATKI O NAROČNIKU
Podatki o naročniku
Naročnik:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka TRR:

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana
1627082000
SI61412198
0110 0603 0706 731, odprt pri UJP Ljubljana Bežigrad

II. POSTOPEK
Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila izvedel skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3
ter z izbranim izvajalcem sklenil Pogodbo o nakupu in dobavi okoljsko prijaznih čistil.
Pri oddaji evidenčnega javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih
dokumentov:
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/07
Odl.US: U-I-267/06-41, 40/07, 97/07-UPB1, 30/10 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12),
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17),
ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je
predmeta javnega naročila.

III. PODATKI O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA
1. Tehnične specifikacije
ZAP. NAROCEN ARTIKEL

OKVIRNA KOLIČINA

1.

Bencin za čiščenje 1l chemcolor

60

2.

Cevosan extra 1l

24

3.

Čistilo abrazivno kremni mac 1l

160

4.

Čistilo cilit bang sprej 750 ml

120

5.

Čistilo meglio univerzalno

180

6.

Čistilo mr.muscolo gel za odtok

210

7.

Čistilo spin za tla blue wave 1l

60

8.

Čistilo spin za tla exotic mix 1l

12

9.

Čistilo taski jontec eternum 5/1

80

10. Čistilo za steklo ecco extra pro s pršilko 1l

150

11. Čistilo za WC active ecco 750 ml
Detergent intensive ecco 1 l extra pro za ročno pomivanje
12. posode

180

13. Detergent za perilo 5 kg

10

14. Goba čistilna blici 1 kom rifuza

410

15. Goba sirena maxi

10

16. Gobica glitzi 3/1

70

17. Kislina solna 31% tehnična 1l

24

18. Krema za roke Amante grape seed oil 75 ml

50

19. Krpa antistatična za brisanje prahu 50/1rumena

100

20. Krpa gobasta 3/1 konus

160

21. Krpa micro 38*38 modra

50

22. Krpa micro 38*38 rdeča

30

23. Krpa micro mop za tla refil

20

24. Krpa mikro 1/1 rumena

20

25. Krpa mikro 1/1 zelena

30

26. Krpa za okno 10/1

20

27. Krpa za tla 5/1 50*100cm

10

28. Krpa za tla orange 50*60 cm 10/1

15

29. Krpa micro gladka microsorb 40*40 cm 5/1

30

30. Metla sirkova 5x šivana

230
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31. Milo tekoče Pearl 500 ml

1100

32. Mrežica za pisoar dišeča gumijasta brez tablete

220

33. Obešanka WC euro wc 4/1

90

34. Odstranjevalec premazov extra strip off forte pro 5l

20

35. Osvežilec viva bel

9

36. Osvežilec viva bel - dišava

90

37. Pasta pulitol 400 gr JR

110

38. Razmaščevalec univerzalni mac profesional 750 ml

20

39. Rokavice latex brez pudra 100/1 št s,m,l xl

30

40

Rokavice latex s pudrom 100/1 št.s,m,l,xl

20

41

Rokavice mapa vital 124 št 8

20

42

10

43

Smetišnica pvc z gumo
Sredstvo Univerzal ecco 1 l extra pro za čiščenje vseh pralnih
površin

44

Sredstvo za dezinfekcijo za roke ecolab skinman soft N 500 ml

150

45

Stenski dozator dermados gsn 2n 500 ml

25

46

Vrečka peld 35 l bela 15/1 500 x 600

100

47

Vrečke PE črne 800*1200*0,05 20/1

40

48

WC set mali jr

40

49. White spirit 1l chemcolor

50

24

Temeljne okoljske zahteve za čistila
Čistila, ki so predmet javnega naročila, morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve za čistila v skladu
s Prilogo 1 Uredbe:
A. Temeljne okoljske zahteve za univerzalna čistila
a.)
Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin) ali EUH031 (V stiku s kislinami se
sprošča strupen plin),
R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),
R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare),
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi),
R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti),
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku),
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
3

-

-

R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve genetskih
okvar),
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno
za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki).

Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost) ali H334 (Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski
odziv kože).
Univerzalno čistilo ne sme vsebovati:

več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,

biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,

biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
učinki);
razen če je Log Pow3 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF4≤ 100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko1 sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki
za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b.)

Ponudbi morajo biti priložena jasna navodila za doziranje univerzalnih čistil.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti navodila za doziranje.
c.)

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:
Ponudnik, ki bo ponudil univerzalna čistila v obliki razpršilcev, mora k ponudbi priložiti potrdilo
proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
B Temeljne okoljske zahteve za čistila za sanitarne prostore

CAS številka je mednarodno priznana enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov,
bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva »Chemical Abstracts
Service (CAS)«.
1
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a.)

Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),
R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare),
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve genetskih
okvar),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno
za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki).
Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost) ali H334 (Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv
kože).
Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:

več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila,

biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,

biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
učinki);
razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki
za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b.)

Ponudbi morajo biti priložena jasna navodila za doziranje čistil za sanitarne prostore.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti navodila za doziranje.
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c.)

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:
Ponudnik, ki bo ponudil čistila za sanitarne prostore v obliki razpršilcev, mora k ponudbi priložiti
potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
C Temeljne okoljske zahteve za čistila za čiščenje oken
a.)

Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka),
R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka),
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare),
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve genetskih
okvar),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno
za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki).
Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost) ali H334 (Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv
kože).
Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati:

fosforja,

biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410
(Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi
učinki);
razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva
za konzerviranje.
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Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki
za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b.)

Ponudbi morajo biti priložena jasna navodila za doziranje čistil za čiščenje oken.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti navodila za doziranje.
c.)

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:
Ponudnik, ki bo ponudil čistila za čiščenje oken v obliki razpršilcev, mora k ponudbi priložiti potrdilo
proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
D Temeljne okoljske zahteve za detergente za ročno pomivanje posode
a.)

Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),
R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare),
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku),
–
R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve genetskih
okvar),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno
za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki).
Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 %
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št.
1272/2008:
R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost) ali H334 (Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski
odziv kože).
Detergent za ročno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja eno ali več
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
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R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke
na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno
za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki),
razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, da
biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.
-

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki
za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b.)

Ponudbi morajo biti priložena jasna navodila za doziranje detergentov za ročno pomivanje
posode.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti navodila za doziranje.
c.)

Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.

Način dokazovanja:
Ponudnik, ki bo ponudil detergente za ročno pomivanje posode v obliki razpršilcev, mora k ponudbi
priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo,
iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (zgolj izjava ponudnika ne bo zadoščala za izpolnitev
navedene zahteve).

E Temeljne okoljske zahteve za detergente za pranje perila
a) Detergent za pranje perila glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),
R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare),
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
–
R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja
ozona v zgornji atmosferi),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar),
–
R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi učinki),
–
R51/53 (Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki).
Detergent za pranje perila ne sme vsebovati:
–
fosfatov v količini nad 25 g/pranje,
–
sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za nevarnost ali
previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: R50/53 (Zelo
strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje) ali
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H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki).
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
–
seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili, stavki
za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
b.)

Ponudbi morajo biti priložena jasna navodila za doziranje detergentov za pranje perila.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti navodila za doziranje.
2. Količine in način naročanja
Navedene so okvirne letne količine, kot jih naročnik namerava naročiti. Naročnik si pridržuje pravico,
da v predračunu navedene ocenjene letne količine in opis specifikacij, v času veljavnosti pogodbe
spremeni, glede na lastne potrebe in finančne zmožnosti. Popis specifikacij služi primerjavi cen
ponudnikov. Cene za navedene blago v opredeljenih količinah za eno leto so fiksne.
Če bo naročnik naročal blago, ki so navedene v predračunu (vsebinsko in količinsko enake), bo
naročilo oddal z izstavitvijo naročilnega lista.
Sklenjena pogodba naročnika ne zavezuje k naročilu v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da
lahko isto naročilo, pod enakimi pogoji, na prostem trgu dobi ceneje. Naročnik namreč sledi načelu
gospodarne rabe javnih sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen na trgu preveri konkurenčnost
ponujenih cen izvajalcev po sklenjeni pogodbi, s cenami na trgu.
Naročanje blaga poteka prvenstveno po elektronski pošti, pri čemer se mora ponudnik odzvati na
povpraševanje po elektronski pošti najkasneje v 6 delovnih urah. Izjemoma je možno tudi naročanje po
telefonu.
Ponudnik mora naročniku dobavljati naročeno blago med 10.00 in 13.00 uro (v primeru dela prostega
dneva se dan dostave prestavi na naslednji delovni dan), in sicer najkasneje v roku 4 delovnih dni od
prejema naročila.
3. Način in rok izvedbe
Rok za dobavo naročenega blaga je največ 4 delovne dni od oddaje naročila.
Ponudnik mora naročniku zagotoviti nujno dobavo/dostavo naročenega blaga v roku največ 24 ur od
prejema naročila po telefonu, elektronski pošti ali na drug način, kljub temu, da gre lahko za večjo
naročeno količino posamezne vrste blaga, vendar mora biti pri tem kvaliteta in cena dobavljenega
blaga enaka dogovorjeni (blagovnih znamk, ponujenih v ponudbenem predračunu).
Ponudnik bo moral naročeno blago dostavljati FCO naročnik - UNIVERZA V LJUBLJANI,
PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (vhod v stavbo fakultete). Stroški
dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.
V primeru, da izbrani ponudnik/dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete
blaga v določenem roku, je dolžan ponuditi nadomestno blago enake ali višje kvalitete (nikakor pa ne
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nižje kvalitete), čigar cena ne sme presegati cene, dogovorjene z okvirnim sporazumom za naročeno
blago. Naročnik mora s tem soglašati, v nasprotnem primeru se šteje, da izbrani ponudnik/dobavitelj
ni izpolnil pogodbenih obveznosti, zaradi česar lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
4. Čas trajanja pogodbenega razmerja
Pogodba bo sklenjena za 3 leta.

IV. PONUDBA
1. Čas, kraj in način oddaje ponudbe
Vašo ponudbo pričakujemo do 20. 5. 2019 najkasneje do 10.00 ure na elektronski naslov:
janez.gartner@pef.uni-lj.si.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo ponudnika po prejemu ponudbe pozval na pogajanja.
Predmet pogajanj bo cena.
2. Cena in plačilni pogoji
Naročnik bo naročal blago iz predračuna na podlagi izkazanih potreb. Za naročilo storitev izven
tehničnih specifikacij bo naročnik konkretne količine in tehnične zahteve izvedbe storitev navedel v
posameznem povpraševanju.
Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa za opravljeno storitev.
Dobavitelj je v skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
(Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) dolžan naročniku izstavljati račune in spremljajoče dokumente
izključno v elektronski obliki.
Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, vključno s stroškom dostave na lokacijo naročnika po pariteti
FCO naročnik - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000
Ljubljana (vhod v stavbo fakultete), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo
kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno
ponudbeno vrednost. Ponujene cene so navzgor (v smeri povečanja) fiksne in nespremenljive za
obdobje povpraševanja – to je za čas sklenitve pogodbe. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih
povišanj cene.
3. Merilo
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo ekonomsko najugodnejša v okviru naslednjih meril:

1

Merilo
Najnižja cena
Skupaj
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Točke
100,00
100,00

1. NAJNIŽJA CENA
Naročnik bo ponudbe v okviru tega merila točkoval tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo
skupno ponudbeno ceno z DDV, dobil najvišje število točk (100), vsak naslednji ponudnik pa
sorazmerno nižje število točk po naslednji formuli:
ŠTa = (Ax / Ai) x 100
ŠTa= število točk, ki jih dobi ponudnik
Ax = najnižja skupna ponujena cena
Ai = ponudnikova skupna cena

2. RAZVRSTITEV PONUDB
Naročnik bo prejete dopustne ponudbe razporedil od ponudbe z najvišjim številom točk, do ponudbe z
najnižjim številom točk. Naročnik bo pogodbo sklenil s ponudnikom, ki bo prejel najvišje število točk.
3. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva za prejem ponudbe.
5. DRUGO
1. Izjava oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (lastniška
struktura)
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik zaradi zagotovitve transparentnosti posla in
preprečitve korupcijskih tveganj, podati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo
oziroma, da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
2. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vsa dodatna vprašanja nam pošljite v pisni obliki na elektronski naslov janez.gartner@pef.uni-lj.si.

Janez Gartner
tajnik fakultete

Priloge:
- podatki o ponudniku - Priloga 1
- ponudbeni predračun - Priloga 2 (Excel tabela)
- obrazec ZIntPK - Priloga 3
- izjava o predložitvi dokumentov v skladu z zakonodajo - Priloga 4
- vzorec pogodbe - Priloga 5
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Priloga: 1
PODATKI O PONUDNIKU
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca št. 401-4EJN/2019-UL PEF vam v
nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:
Gospodarski subjekt
(popolna firma / sedež / telefon /
faks)
Naziv zakonitega zastopnika ter
njegovo ime in priimek
(navedite vse zakonite zastopnike)
Davčna številka
Zavezanec za DDV
Matična številka
Številka transakcijskega računa ter
naziv banke
(navedite številke vseh odprtih
TRR)
Podpisnik pogodbe
(ime in priimek/ funkcija)
Kontaktna oseba za ponudbo
(ime in priimek / telefon / faks / epošta)
Skrbnik pogodbe
(ime in priimek / telefon / faks / epošta)
Kraj in datum:

____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma
pooblaščenca:

_______________________________
podpis in žig:
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Priloga: 2

Ponudbeni predračun št. __________
Naziv in sedež
ponudnika:
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, št. 401-1EJN/2017-UL PEF vam v
nadaljevanju posredujemo našo ponudbo:

Predračun za dobavo okoljsko prijaznih čistil in pripomočkov za čiščenje (Excel tabela)

Ponudnik izjavljam, da ponudbo oddajam pod pogoji iz razpisne dokumentacije in vsemi njenimi
določbami.
Rok dobave od oddanega naročila:
- _______________ delovnih dni (največ 4 delovne dni)
Veljavnost ponudbe do ____________________ (najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe).
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti ponudbe, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje
javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum:

____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:
_______________________________
podpis in žig:
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(te strani se v ponudbi ne prilaga)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 2

V ponudbenem predračunu so navedene okvirne letne količine, kot jih naročnik namerava naročiti.
Naročnik si pridržuje pravico, da v predračunu navedene ocenjene letne količine in opis specifikacij, v
času veljavnosti pogodbe spremeni, glede na lastne potrebe in finančne zmožnosti. Popis specifikacij
služi primerjavi cen ponudnikov. Cene za navedene blago v opredeljenih količinah za čas sklenitve
pogodbe so navzgor (v smeri povečanja) fiksne.
Ponudnik mora v ponudbeni predračun vpisati ponudbene cene na enoto za vsak naveden izdelek
(vse postavke).
Cene morajo vključevati vse stroške, ki jih bo imel dobavitelj z izvedbo blago ter biti podane v EUR.
Izkazana mora biti tudi skupna končna vrednost brez DDV in skupna končna vrednost z DDV. Cene
morajo biti (navzgor) fiksne, zaokrožene na dve decimalni mesti.
V cene so vključeni vsi stroški vzorčnih izvodov in podobnega materiala, ki so potrebni za izvedbo
nabave ter stroški dostave na lokacijo naročnika.
Ponudnik, ki ponudbenega predračuna ne bo izpolnil v celoti v skladu z navodili naročnika, bo izločen
iz postopka oddaje javnega naročila, njegova ponudba pa bo označena kot nedopustna.
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Priloga 3
IZJAVA OZIROMA PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
PONUDNIKA (LASTNIŠKA STRUKTURA) na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije

Podatki o ponudniku:
Firma oziroma naziv:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Lastniki in lastniški deleži (navedite lastnike in njihove lastniške deleže; za fizične osebe naj izjava
vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):
Ustanovitelji:
Družbeniki:
Delničarji:
Komanditisti:
Drugi lastniki:
Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so povezane družbe s ponudnikom:

Kraj in datum:

____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:

_______________________________
podpis in žig:
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Priloga 4
IZJAVA O PREDLOŽITVI DOKUMENTOV V SKLADU Z ZAKONODAJO
za evidenčno javno naročilo z oznako 401-4EJN/2019-UL PEF »DOBAVA OKOLJSKO PRIJAZNIH
ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE« za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete.
Ponudnik izjavljam in jamčim (ponudnik točko a ali b ustrezno obkroži):
a) da v ponudbi ponujamo sredstva, ki v skladu s 44. členom Zakona o kemikalijah (Ur. l. RS, št.
36/99, 110/03), spadajo med nevarne kemikalije, ter da bomo na zahtevo naročnika, v času od
odpiranja ponudb do oddaje naročila, naročniku predložili dokument Dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami;
b) da v ponudbi ne ponujamo sredstev, ki v skladu s 44. členom Zakona o kemikalijah (Ur. l. RS,
36/99, 110/03), spadajo med nevarne kemikalije;
Ponudnik izjavljam in jamčim (ponudnik točko a ali b ustrezno obkroži):
a) da v ponudbi ponujamo sredstva, ki v skladu z Zakonom o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 36/99,
110/03) in Pravilnikom o dajanju biocidov v promet (Ur. l. RS, št. 38/00, 81/03, 114/04, 61/06)
spadajo med biocide, ker imajo biocidno delovanje (sredstva za dezinfekcijo), ter da bomo na
zahtevo naročnika, v času od odpiranja ponudb do oddaje naročila, naročniku predložili
veljavno dovoljenje o dajanju biocidnih pripravkov v promet za vsak biocidni pripravek, ki ga
ponujamo;
b) da v ponudbi ne ponujamo sredstev, ki v skladu z Zakonom o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 36/99,
110/03) in Pravilnikom o dajanju biocidov v promet (Ur. l. RS, št. 38/00, 81/03, 114/04, 61/06)
spadajo med biocide;
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe
naročniku predložili varnostne liste v slovenskem jeziku, v skladu s 30. členom Zakona o kemikalijah
(Ur.l. RS št. 36/99, 110/03), za artikle, ki spadajo med nevarne kemikalije.
Izjavljamo, da bomo zgoraj navedeno posredovali naročniku na njegovo pisno zahtevo, v roku in na
lokacijo, ki jo bo določil naročnik.

Kraj in datum:

____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:

_______________________________
podpis in žig:
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Priloga 5
VZOREC POGODBE
V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
dekan izr. prof. dr. Janez Vogrinc (v nadaljnjem besedilu: naročnik), identifikacijska številka za DDV
SI61412198
in
, ki jo/ga zastopa

(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), identifikacijska številka za DDV:

skleneta naslednjo
POGODBO
o dobavi čistil in pripomočkov za čiščenje
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:
 gre v obravnavanem primeru za javno naročilo po drugem odstavku 21. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 - v nadaljevanju ZJN-3),
 je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo naročnika podali ponudbe za dobavo čistil in pripomočkov
za čiščenje, dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik.
Sestavni del Pogodbe je razpisna dokumentacija (Povabilo k oddaji ponudbe) in ponudbena
dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet izvajalčevega izpolnitvenega ravnanja je izročitev naročenega blaga naročniku ob
dogovorjenem času, v dogovorjeni kakovosti in količini, skladno s tehničnimi specifikacijami.

CENA IN PLAČILO
3. člen
Cene za izvedbo storitev so razvidne iz predračuna št. …….. z dne ……….., ki je priloga te pogodbe.
Naročnik bo naročal izdelke iz predračuna na podlagi izkazanih potreb. Za naročilo izdelkov izven
tehničnih specifikacij bo naročnik konkretne količine, cene in pogoje izvedbe naročila navedel v
posameznem povpraševanju.
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Naročnik bo za vsako posamezno naročilo dobavitelju posredoval naročilni list (praviloma v
elektronski obliki po elektronski pošti).
Skupna ocenjena vrednost pogodbe za čas trajanja razmerja znaša ……………….. EUR brez DDV
oziroma ………………….EUR z vključenim 22 % DDV.
4. člen
Stranki pogodbe soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal računa enkrat mesečno in sicer zadnji
delovni dan v mesecu, za blago dobavljeno v tekočem mesecu.
Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene blago mesečne dobave
blaga šteje zadnji delovni dan tekočega meseca v katerem je bila izvedena dobava.
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega blaga s
strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.
Naročnik bo plačilo za naročeno in izdobavljeno blago izvršil 30. dan po uradno prejetem pravilno
izstavljenem računu, na transakcijski račun izvajalca št ............................, ki je odprt pri
.........................................
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Dobavitelj se obvezuje:
- prevzete dobave blaga izvršiti strokovno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu
z navodili naročnika,
- svoje obveznosti izvajati v roku, določenem v ponudbenem predračunu oziroma po posebnem
dogovoru z naročnikom,
- naročniku zagotavljati razpoložljivost svojih kadrov vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) do
8.00 do 15.00,
- omogočati ustrezen nadzor naročnika,
- na zahtevo naročnika predložiti vzorce naročenega blaga pred potrditvijo konkretne ponudbe
oziroma naročila,
- sodelovati z naročnikom in upoštevati pripombe naročnika.
Dobavitelj mora ves čas veljavnosti pogodbe izpolnjevati obveznosti, izhajajoče iz veljavnega
okoljskega, socialnega in delovnega prava.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen
Naročnik se obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno,
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- redno obveščati izvajalca o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrševanje storitev in dobavo blaga.
7. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, s katerimi se bo seznanil pri izpolnjevanju
obveznosti po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali posredoval drugim osebam.

NAČIN NAROČANJA STORITEV
8. člen
Naročnik bo blago naročal sukcesivno, glede na potrebe. Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino blaga, saj je ta količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva.
Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno ravnanje za realizacijo posameznega naročila.
Naročnik bo blago, ki je predmet te pogodbe, naročal na naslednji način:
 če bo naročnik naročal blago, ki je navedeno v predračunu (vsebinsko in količinsko enake), bo
naročilo oddal z izstavitvijo naročilnega lista.
 če bo naročnik naročal blago izven tehničnih specifikacij ali po spremenjenih specifikacijah, bo
izvajalca pred izstavitvijo naročilnega lista pozval k oddaji predračuna.
Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja cene ne trgu v skladu s tretjim odstavkom 2. točke, III.
poglavja povabila. Pogodba naročnika ne zavezuje v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da
lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi ceneje.
Povpraševanje bo praviloma potekalo v elektronski obliki, preko elektronske pošte, pri čemer se mora
ponudnik odzvati na povpraševanje po elektronski pošti najkasneje v 6 delovnih urah. Izjemoma je
možno tudi naročanje po telefonu. Za blago izven tehničnih specifikacij bo naročnik natančneje
opredelil zahteve za posamezno naročilo.
Ponudnik mora naročeno dostaviti na lokacijo naročnika: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, recepcija.
Stroški dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.
V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenega blaga v dogovorjenem roku, ima naročnik
pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja, naroči blago pri drugem dobavitelju.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE
9. člen
Dobavitelj jamči naročniku, da blago, dobavljeno po tej pogodbi, nima stvarnih in pravnih napak, da
ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile določene z naročilom.
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10. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri
bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in dobavljena količina blaga.
Oseba, pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in
kakovostni prevzem.
Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto blaga
navedenega v dobavnici.
Prevzem blaga, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta
obe, s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.
11. člen
Naročnik ima pravico za prevzeti material, takoj ali v roku osmih (8) dni, reklamirati kvaliteto in količino.
Izbrani ponudnik/dobavitelj mora sam na lastne stroške na lokaciji naročnika, prevzeti material, ki je
predmet reklamacije.
Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim ali če odstopa od dogovorjene kakovosti, vrste in
količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se
uveljavlja reklamacija.
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno posredovati
dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.
Stroške reklamacije nosi dobavitelj.
V kolikor izbrani ponudnik/dobavitelj materiala, takoj, v kolikor je to mogoče, oziroma v roku petih (5)
dni, ne reši reklamacije glede kvalitete in/ali količine, si naročnik pridružuje pravico nabaviti material, ki
je predmet reklamacije, pri drugem dobavitelju, pri čemer je dobavitelj odgovoren za škodo oziroma
povečane stroške dobave, ki je nastala, oziroma jih je imel naročnik pri nabavi reklamiranega materiala
pri drugem dobavitelju. Naročnik mu za to izstavi račun. Za škodo oziroma povečane stroške nabave
šteje višje plačana cena in povečani stroški nabave, izgubljen dohodek zaradi reklamacije, ter škoda iz
morebitnih drugih odškodninskih zahtevkov.
Naročnik si v primeru ugotovljene slabe kvalitete posameznega dobavljenega materiala (tudi, če gre
zgolj za en kos) pridružuje pravico do zavrnitve celotne naročene količine posamezne vrste materiala.
Izbrani ponudnik/dobavitelj mora tako zavrnjen material (celotno količino) na lastne stroške prevzeti na
lokaciji dostave naročnika in takoj oziroma najkasneje v roku 5 dni zamenjati reklamirani material.
Če ponudnik/dobavitelj v času trajanja pogodbe dvakrat ne bo mogel naročniku zagotoviti naročenih
količin materiala, v dogovorjeni kvaliteti, ceni in dobavnih rokih, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o tehničnih lastnostih in kakovosti blaga skladno z
zahtevami razpisne dokumentacije.
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VIŠJA SILA
12. člen
Višja sila so dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank te pogodbe, in ki jih stranki nista mogli
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti ter vplivajo na izvedbo obveznosti po tej pogodbi.

POGODBENA KAZEN
13. člen
Če dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik pravico vztrajati pri izpolnitvi
obveznosti ali pravico do pogodbene kazni.
Če je dobavitelj v zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik pravico vztrajati pri
izpolnitvi obveznosti in pri uveljavljanju pogodbene kazni. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti,
mora dobavitelju nemudoma sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.
Če dobavitelj zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi iz razloga, za katerega odgovarja, mora
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pet odstotkov vrednosti posameznega naročila za vsak
dan zamude, vendar ne več kot pet odstotkov celotne vrednosti te pogodbe, vse brez DDV.
Če dobavitelj ne izpolni obveznosti po tej pogodbi iz razloga, za katerega odgovarja, mora plačati
naročniku pogodbeno kazen v višini desetih odstotkov vrednosti te pogodbe brez DDV.
Stranki te pogodbe soglašata, da pogodbena kazen, določena v tem členu, glede na vrednost in
pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi česar se dobavitelj odreka uveljavljanju zmanjšanja
pogodbene kazni.
Terjatev, ki jo ima naročnik nasproti dobavitelju iz naslova pogodbene kazni se lahko pobota s
terjatvijo, ki jo ima dobavitelj nasproti naročniku iz naslova plačila po tej pogodbi.

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
14. člen
V primeru, da kdo v imenu, ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubi,
ponudi ali da 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku izvajalca, dobavitelju ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega
odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, začel ugotavljanje pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
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RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE
15. člen
Skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 mora dobavitelj na poziv naročnika v osmih dneh od
prejema poziva, pisno posredovati naročniku podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih in drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.

SOCIALNA KLAVZULA
16. 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
te pogodbe.
17. člen
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih
lahko naročnik odstopi od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te
pogodbe, so zlasti:
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe ali zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,
- dobava blaga, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga,
- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen blaga.
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku 60 dni
pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima
naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma.
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo
dobavljenega blaga, ima dobavitelj po predhodnem pisnem opozorilu naročnika, pravico odstopiti od
tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika in sicer najmanj 60 dni pred prekinitvijo.

KONČNE DOLOČBE
18. člen
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnim dodatkom k pogodbi.
19. člen
Vsaka stranka za nemoteno in pravilno izvrševanje te pogodbe ter urejanje medsebojnih odnosov v
času njene veljavnosti imenuje skrbnika pogodbe.
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S strani naročnika je skrbnik pogodbe vodja tehnične službe Aleksander Steiner, tel.: 01 5892 200,
070 717 429, e-naslov: Aleksander.Steiner@pef.uni-lj.si.
S strani izvajalca je skrbnik pogodbe ………………………………(ime in priimek), tel.: …………………,
e-naslov:. ………………………………. .
20. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika
in vloga dobavitelja v postopku oddaje evidenčnega javnega naročila, na podlagi katere je bi izbran,
določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje dobave blaga iz te
pogodbe.
21. člen
Stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne
bo uspešna, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
22. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki in se uporablja od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.
Sestavljena in podpisana je v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik dva (2) izvoda in
dobavitelj dva (2) izvoda.

Štev.: 401-4EJN/2019-UL PEF
Ljubljana, dne ..................

......................., dne ..............

Naročnik:

DOBAVITELJ:

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
dekan
izr. prof. dr. Janez Vogrinc

..........................

...........................
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