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OBR-JN -3/1

Naro€nik:

Stevilka  naro€ila:
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Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj

04/2016-POG

13.04.2016

POVABIL0 K ODDAJI PONUDBE

Univerza  v  Mariboru  je   na   podlagi  javnega   razpisa   obj.avlj.enega   na   Portalu  javnih   naro€il   z  dne

01.06.2012  pod  St. JN5850/2012  in v  uradnem  listu  EU  z dne 06.06.2012  pod 5t.  2012/S  106-176599
izvedla   prvo  fazo   postopka  s   predhodnim   ugotavljanjem   sposobnosti   za   dobavo,   namestitev     in

garancijsko vzdrzevanj.e  ra€unalniske opreme po sklopih.

Univerza  v  Mariboru  je  v  letu  2012  z  vami  sklenila  Okvirni  sporazum  5t.  2012ro5-JN1-UM,  s  katerim

vain  je   bila   priznana   sposobnost   za   dobavo,   namestitev   in  garancij.sko  vzdrzevanje   ra€unalni5ke
opreme   po  sklopih,  ter  za   sodelovanj.e  v  posameznih   naro€ilih   na   podlagi   sklenjenega  okvirnega
sporazuma,   zato   vas   vabimo,   da   oddate   ponudbo   za   sklope,   za   katere   vain   je   bila   priznana
sposobnost.

1.     Razpisna dokumentacija za drugo fazo postopka I.e priloga tega  povabila.

Razpisno    dokumentacijo    lahko    ponudniki    dobijo    na    spletnih    straneh    naro€nika    na    naslovu:
http://fov.uni-mb.sirsvobvestila-informacije/javna-narocila

Pojasnila   razpisne   dokumentacije   sine   ponudnik   zahtevati   pisno   od   kontaktne   osebe   naro€nika
Vpra5anja se morajo  poslati  izklju€no  na elektronski  naslov: ciit@fov.uni-mb.si.

Odgovori se bodo obj.avili v zakonsko dolo€enem  roku na spletni strani:
http://fov.uni-mb.sirsvobvestila-informacijetijavna-narocila

2.     Ponudniki  moral.o  ponudbe oddati v zaprti  kuverti  na  naslov naro6nika:

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA 0RGANIZACIJSKE VEDE

Kidri6eva cesta 55a
4000 KRANJ
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ali osebno na isti naslov naro€nika.

Posilj.ka  mora  biti ozna€ena  na  na€in dolo€en v (OBR-JN-3/3,  in sicer:

»NE ODPIRAJ, Ponudba za javni razpis §t. 04/2016-POG -»Ra€unalni§ka oprema«

Za ozna€itev kuverte prosimo uporabite Obrazec k oddaji vloge (OBR-JN-2/3).

Ponudba  mora  biti sestavljena v slovenskem jeziku. Tehni€ne specifikacije ponujene opreme so  lahko

v slovenskem  ali angle5kem jeziku.

Ponudba  mora  biti  vezana  z  vrvico  in  zape€atena  na  na€in,  tako,  da  posameznih  listov  oziroma

prilog ni mozno naknadno vloziti, odstraniti ali zamenjati.

Predlozeni  izpolnjeni obrazci  morajo  biti  podpisani  in opremljeni z Zigom.

Ponudba bo Stela za  pravo€asno, €e bo prispela do naro€nika do 22.4.2016 do 12:00 ure.

3.    Javno  odpiranje  ponudb  bo  dne  22.4.2016  ob  12:30  uri  na  sedezu  naro€nika  (na  naslovu:
Univerza v Mariboru,  Fakulteta  za organizacij.ske vede,  Kidri€eva  cesta  55a, 4000 Kranj.).

Prisotni  predstavniki  ponudnika  morajo  pred  priEetkom  javnega  odpiranja  ponudb  izro€iti  pisna

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

4.     Seznam  listin,  ki I.ih  morajo predloziti  kandidati, je dolo€en z razpisno dokumentacijo.

5.     Kontaktni  osebi  s    strani   naro€nika  sta   Ur5ula   Bizi€,  elektronska  po§ta:   ursa.bizic@fov.uni-

!±b±si,   telefon:   04/23   74   262   in   Klemen   Methans,   elektronska   posta:   ciit@fov.uni-mb.si,
telefon: 04/23 74 242.

Odgovorna oseba naro€nika:

Zig

POSLATl:
-       Po elektronski  posti vsem  usposobljenih  ponudnikom  po sklopih

PRILOGA:

-Razpisna  dokumentacij.a
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OBR-JN -3/2

Naro€nik:

Stevilka  naro€ila:

Datum:

Univerza v Mariboru,  Fakulteta za organizacijske vede,  Kidri€eva cesta 55a,
4000 Kranj

04/2016-POG

13.04.2016

NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

1.   NARO€NIK

Naro€nik  Univerza  v  Mariboru,   Fakulteta   za  organizacijske  vede,   Kidri€eva   cesta   55a,  4000  Kranj

poziva  ponudnike,  ki  j.im  I.e  bila  v  prvi  fazi  postopka  s  predhodnim   ugotavljanjem  sposobnosti  5t.
2012_05_JN1_UM  priznana sposobnost, da v drugi fazi oddajo ponudbe za izvedbo naro€ila v obsegu,
kot je navedeno v tej  razpisni dokumentacij.i.

2.   OZNAKA IN  PREDMETJAVNEGA NARO€lLA:

Oznaka: 04/2016-POG

Predmetjavnega  naro€ila:             DOBAVA,         NAMESTITEV         IN         GARANCIJSKO        VZDRZEVANJE

RA€UNALNISKE  0PREME  P0  SKLOPIH  ZA  POTREBE  FAKULTETE  ZA

ORGANIZACIJSKE VEDE

3.   NA€lN ODDAJE JAVNEGA NARO€lLA

Upo5tevaje  3.  odstavek  117.  6lena  Zakona  o  javnem   naro€anju   (ZJN-3;     Ur.   I.   RS  §t.  91/2015)  se

posamezna  naro€ila,  oddana  na  podlagi  okvirnega  sporazuma,  sklenjenega  pred  uveljavitvijo  tega
zakona, oddaj.o v skladu z dolo€bami okvirnega sporazuma.

Za  oddajo tega  naro€ila  se v skladu  s  26.  6lenom  ZJN-2-UP85  (Ur.I.  RS,  5t.12/2013  s  sprem.  in  dopol

do.   90/2014   v   nadaljevanj.u:   ZJN-2)   izvede   druga   faza    postopka   s   predhodnim   ugotavljanjem
sposobnosti,  Naro€nik  bo  na  podlagi  v  nadalj.evanju  navedenih  pogojev  in  meril  izbral  ponudnika,  s
katerim  bo sklenil  pogodbo o predmetu naro€ila.

Ta  navodila  predstavljaj.o  drugo  fazo  postopka  s  predhodnim  ugotavljanjem  sposobnosti.  Dolo€be

prve faze javnega naro€ila so sestavni del tega javnega naro€ila.
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Kot  ponudniki  v  tern   postopku   lahko  sodeluj.ejo  kandidati,   ki  jim  je   bila  v  okviru  javnega   razpisa

2012   05   JNI   UM  z odlo€itvij.o  priznana  sposobnost za  dobavo, vzdrzevanje,  servisiranj.e  in  montazo
ra€unalni§ke opreme  po sklopih.

Naro€ilo  se  oddaja  po  sklopih.  Ponudniki  lahko  oddajo  ponudbo  le  za  sklop,  za  katerega  jim  je  bila

priznana sposobnost v prvi fazi  postopka St. 2012_05_JN_1_uM, in sicer:

Sklop     Nazivsklopa

1                Energijsko u€inkoviti osebni  ra€unalniki

2               Energijsko  u€inkoviti  prenosni  ra€unalniki

3                Energijsko  u€inkoviti zasloni

8              0prema za  multimedije

Ponudniki  moraio  ponuditi vso zahtevano opremo  iz posameznega skloDa.  Naro€nik bo vse  ponudbe,
v  katerih  ne  bo  ponujenega  vsega  zahtevanega  blaga  iz  posameznih  sklopov,  izlo€il  iz  ocenjevanja

ponudb.

4.   ROK ZA PREDLOZITIV PONUDB

Naro€nik  mora  ponudbe  prejeti  do  22.4.2016  do  vkliu€no  12.  ure  na  naslov:  Univerza  v  Mariboru,
Fakulteta  za organizacijske vede,  Kidri€eva cesta  55a, 4000 Kranj.

5.   JAVN0 0DPIRANJE PONUDB

Javno  odpiranj.e  ponudb  bo  22.4.2016  ob  12.30  uri  na  sedezu  naro€nika   na   naslovu:   Univerza  v
Mariboru,  Fakulteta za organizacijske vede,  Kidri€eva cesta  55a, 4000 Kranj..

6.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA

6.1 Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisno    dokumentacij.o    lahko    ponudniki    dobijo    na    spletnih    straneh    naro€nika,    na    naslovu

http://cit.fov.uni-mb.si/razpislT/.  Razpisna  dokumentacij.a  j.e  bila  poslana  tudi  po  elektronski  posti
vsem  usposobljenim  ponudnikom.

Vse verzije  ne glede  na  medij.,  na  katerem  se  nahajaj.o,  so oblikovno  in vsebinsko enake.  Ponudniki  s
tiskanj.em     elektronske     oblike     dokumentacije     dobijo     kopijo,     enako     pisni     obliki.     Razpisna

dokumentacija je izdelana v ra€unalniski obliki MS Word,  pretvorjena v .pdf format.

6.2 Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
•       Povabilo koddaj.i  ponudbe (OBR-JN-3/1),

•       Navodila  kandidatom za  izdelavo  ponudbe (OBR-JN-3/2),

•       obrazec  »lzi.ava«  (OBR-JN-3/2-1);

•      obrazec  »Predra€un«  (OBR-JN-3/2-2);



•       obrazec  »Tehni€ne specifikacije«  s tehni€nimi  specifikacijami   (OBR-JN-3/2-2-A)  in temelj.nimi

okoljskimi zahtevami za  posamezni sklop,
•       »Vzorec pogodbe«  (OBR-JN-3/2-3),

•       »Obrazec koddaji vloge«  (OBR-JN-3/3)

6.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Pojasnila   razpisne   dokumentacij.e   sine   ponudnik   zahtevati   pisno   od   kontaktne   osebe   naro€nika
Vpra§anja  se  moral.o  poslati  izklju€no  na  elektronskj  naslov:  ciit@fov.uni-mb.si,   vendar  najkasneje
do 21.4.2016 do 12. ure.

Odgovori se bodo obj.avili v zakonsko dolo€enem  roku na spletni strani:
http://fov,uni-mb.sVsvobvestila-informacije/javna-narocila

Naro€nik  si  pridrzuje  pravico,  da   naj.kasnej.e  do  3  (tri)  dni   pred   potekom   roka  za  oddaj.o   ponudb
spremeni razpisno dokumentacij.o.

Naro€nik  bo  po  potrebi  podalj.gal  rok  za  oddajo  ponudb,  da  bo  gospodarskim  subjektom  omogo€il
upo§tevanje dopolnitev. S premaknitvij.o roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naro€nika  in

gospodarskih  subjektov  vezejo  na  nove  roke,  ki  posledicno  izhaj.aj.o  iz  podalj.§anega  roka  za  oddajo
ponudb.

7.     POGOJllNMERILA

7.1 P08Oji

Ponudnik mora  izpolnjevati  naslednj.e  pogoje:

1.    skladnost ponudbe z razpisno dokumentacijo:
•   podpisan  in Zigosan obrazec OBR-JN-3/2-1  »izjava«;

2.  ponudba mora ustrezati naslednjim pogojem, sicer bo zavrnjena kot neustrezna:
•       ponudba  mora v popolnosti zado§€ati vsem tehni€nim zahtevam,  ki so navedene vvsebinskih

zahtevah;
•       garancijski  rok mora  biti v skladu z zahtevami  iz tehni€ne specifikacije;

•       odzivni fas za odpravo napakje maksimalno dva  (2) delovna dneva od prejema  poziva;
•       zagotovljeno mora  biti servisiranje in vzdrzevanje dobavljene opreme na lokaciji naro€nika

ter nadomestni  rezervni deli za ponuj.eno opremo;
•       €asza odpravo napakevgarancijski dobi:  najve€sedem (7) dni;
•       doba zagotavljanj.a  rezervnih delov:  najmanj pet (5) let;
•       ostali zakonsko dolo€eni  pogoj.i tersprejeti pogoji iz prve faze razpisa.

7.2 Merila

Ponudbe se  bodo ocenjevale za vsak sklop  posebej.  Upostevalo se  bo  najugodnejso  ponudbo za vsak
sklop posebej.

Merilo za  izbiro bo  najnizja cena  na  posamezen sklop.
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Kot  najugodnej.Si  ponudnik  bo  izbran tisti  ponudnik,  ki  bo  dosegel  naj.nizj.o oceno  (zaokrozeno  na  dve
decimalni mesti) za  posamezni sklop.

8.  PONUDBA

8.1 Sestava ponudbene dokumentacije

Za  pravilnost ponudbe  moral.o  kandidati izpolniti in  predloziti:

1.     izoolnien,  DodDisan  in  zigosan  obrazec  »lzj.ava«  (OBR-JN-3/2-1);

2.     izpolnien,   Dodpisan   in   Zigosan   obrazec   »Predra€un«   za   posamezni   sklop,   za   katerega   se

ponudnik  prij.avlj.a  (OBR-JN-3/2-2).   Ponudnik  odda  toliko  predra€unov  (OBR-JN-3/2-2),  za
kolikor sklopov se  prijavlj.a, vendar le za tiste,  za  katere  mu I.e  bila  z okvirnim  sporazumom  §t.

2012_05_JN1_UM  priznana sposobnost;
3.     izpolnien,   DodDisan   in   Zigosan   obrazec   »Tehni€ne   specifikacije«   za   posamezen   sklop,   za

katerega se ponudnik prijavlja  (OBR-JN-3/2-2-A) skupaj z:

a.     dokumentacijo, iz katere I.e razvidno, da  ponujena oprema  izpolnjuje vse vsebinske in
tehni€ne  zahteve   (ponudnik p±jJgfi svoj.e tehni€ne specifikacij.e glede  na  posamezen
sklop) ter

b.     dokumentacijo,  iz  katere  izhaj.a,  da  ponujena  oprema  izpolnjuje  temeljne  okoljske
zahteve (ponudnik p[ileEi ustrezna potrdila glede na  posamezni sklop.)

4.     oarafiran  in zigosan  »Vzorec pogodbe«  (OBR-JN-3/2-3);

Dokumenti  morajo  biti  zlozeni  po  navedenem  vrstnem  redu,  zvezani  z  vrvico  in  zape€ateni,  tako  da

posameznih   listov  oziroma   prilog   ni   mozno   naknadno  vloziti,   odstraniti   ali   zamenjati.   Predlozeni
izpolnjeni obrazci  morajo  bjti  podpisani in opremljeni z Zigom.

8.2 Sestavljanje ponudbe

8.2.1 lzjava

V   obrazcu    »lzj.ava«    OBR-JN-3/2-1    kandidat    ozna€i,    da    sprej.ema    pogoje    naro6ila    in    razpisno

dokumentacijo  v  celoti.  S  to  izj.avo  kandidat  prevzema  odgovornost  za  resni€nost  vseh  podatkov  v

ponudbeni   dokumentaciji   in   za   verodostoj.nost   kopij.   dokumentov  z  vsemi   moznimi   posledicami.
Izjava  mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika.

8.2.2 Predra€un in tehni€na specifikacija

Ponudnik  za  vsak  ponuieni  sklop  posebei  izpolni  obrazec  OBR-JN-3/2-2  »Predra€un«  (OBR-JN-3/2-
2), kjer za posamezno vrsto opreme navede:

•      §tevilkosklopa,

•      nazivsklopa,

•      cenobrezDDVzacelotnisklop,
•       DDVzacelotnisklop,

•      ceno zvklju€enim  DDVza celoten sklop,

•      dolo€en dobavni  rokv§tevilu delovnih dni,

•      garancijskodobo,
•      odzivni fas na obvestiloo napaki,
•      €aszaodpravonapakenaopremi,
•      Gas zagotavljanja  rezervnih delov,

•      rokveljavnosti ponudbe.

Cene morajo biti podane v evrih ter vsebovati vse stroske.
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V ceno morajo biti vsteti tudi stro§ki dostave.

Ponudnik  mora  izpolniti  tudi  obrazec   »Tehni€ne  specifikacije«   (OBR-JN-3/2-2-A)  za   posamezni
sklop.  V  navedenem  obrazcu  so  podane  vse  specifikacij.e  za  posamezni  sklop,  ponudnik  pa  obrazce
izpolni  na  na€in,  da  navede  ceno v €/kos, vrednost v €  brez  DDV in vrednost v €  z  DDV,  in  dopolni  s

svojo dokumentacijo za sklop, za  katerega se prijavlja, in sicer:

A.   tehni€ne  specifikacije  in  ostale  dokumente,  iz  katerih  je  razvidno,  da  ponujena  oprema
izpolnjuje vse vsebinske  in tehni€ne zahteve  (ponudnik prilozi svojo tehni€no specifikacijo
za posamezni sklop);

8.    dokumentacijo, iz katere izhaja, da ponujena oprema izpolnjuje temeljne okoljske zahteve

(ponudnik prilozi ustrezna potrdjla glede na posamezni sklop).

Kadar iz ponudnikovega  predra6una  ni  razvidno  izpolnjevanj.e vsebinskih zahtev na  prvi  pogled,  mora

ponudnik dodati  dokumentacijo o  ponujeni opremi,  ki dokazuje  izpolnjevanj.e vsebinskih zahtev.  Rok
za  predlozitev dodatne dokumentacij.e je tri (3) dni.

Naro€nik bo v primeru, da dvomi v izpolnjevanje zahtev ponuj.ene opreme, zahteval od ponudnika, da
mu v roku  petih (5) dni dostavi  primerek ponujene opreme  na testiranj.e za en dan.  Na tern testiranju

je  zazelena  prisotnost  ponudnikovega  strokovnj.aka,  ki  bo  dokazal  izpolnjevanj.e  dvomljivih  tehni€nih
zahtev.

8.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba  mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb.

8.4 Stro5ki ponudbe

Ponudnik nosi vse stro§ke, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

8.5 0premljanje in ozna€evanje ponudbe

Ponudnik  mora   ponudbeno  dokumentacij.o  vloziti  v  ovojnico  oziroma   obsegu   ponudbe   primerno
embalazo. Vsi  dokumenti  moral.o biti  zlozeni  po vrstnem  redu,  zvezani  z vrvico in  zape€ateni tako,  da

posameznih  listov  oziroma  prilog  ni  mozno  naknadno  vloziti,  odstraniti  ali  zamenjati.  Pe€at  in  vrvica
morata dopu§€ati pregled dokumentacije brez poskodbe pe6ata ali vrvice.

Ponudbe se posljejo na  naslov:

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

I(idri€eva cesta 55a
4000 KRANJ

ali osebno na isti naslov naro€nika.
s pripisom

»NE ODPIRAJ, Ponudba za javni razpis St. 04/2016-POG -»Ra€unalni5ka oprema«

Za ozna€itev kuverte prosimo uporabite Obrazec k oddaji vloge (OBR-JN-3/3).
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€e ponudba  ne bo povezana, kot je to dolo€eno zgoraj,  bo to storil naro€nik ob odpiranj.u ponudb.

8.6 Pogodba

lzbrani  ponudnik  je  dolzan  pogodbo  podpisati  v  8  dneh  od  prejema  s  strani  naro€nika  podpisane

pogodbe, sicer se §teje, da j.e odstopil od ponudbe.

9.  USTAVITEV POSTOPKA

V skladu  z 80.  €lenom  ZJN-2-UP85  s sprem.  in  dopol.  do  90/14 si  naro€nik  pridrzuj.e  pravico  kadarkoli

pred    odpiranj.em    ponudb    ustaviti    postopek   javnega    naro€ila    brez    kakrsnekoli    odskodninske
odgovornosti do kogarkoli.  Ponudniki se udelezuj.ejo razpisa  na  lastne stro5ke in ob lastnem tveganju.
Naro€nik ne odgovarj.a za §kodo,  ki  bi  kateremukoli ponudniku  nastala zaradi  nesklenitve  pogodbe. 0
ustavitvi postopka  bo naro€nik ponudnike obvestil in vrnil ponudbe neodprte.

V primeru zavrnitve vseh  ponudb bo  naro€nik o tern pisno obvestil vse  ponudnike  in  navedel  razloge,
zaradi  katerih  ni  izbral  nobene  ponudbe o svoji odlo6itvi, ali  bo za€el  nov postopek.

10. TEMELJNE 0KOuSKE ZAHTEVE

Ponudnik  mora   poleg  ostalih   zahtev  iz  razpisne  dokumentacije  upostevati  tudi  okoljske  zahteve

glede opreme, saj  se  na  podlagi  Uredbe  o  zelenem javnem  naro€anj.u  (Ur.I.  RS,  §t.102/11,  s sprem.
in dopol.  do 89/14),  pri elektronski opremi,  upostevajo okoljski vidiki.

Upo§tevati  I.e   potrebno   naslednje  temeljne  okoljske  zahteve,   lo€eno   po   posameznih   sklopih,  za
katere  velja   Uredba  o  zelenem  javnem   naro€anju  (Ur.   L.   RS,  §t.   102/2011  s  sprem.  in  dopol.  do

89/14):

SKLOP 1 -ENERGIJSKO U€lNKOVITI  OSEBNI RA€UNALNll(I:

Ponujeni   osebni   ra€unalniki   morajo   izpolnjevali      najnovej5e   standarde      ENERGY      STAR      za

energijsko  u€inkovitost,  veljavne  na  dan  objave  obvestila  o javnem  naro€ilu  ali  na  dan  povabila  k
oddaji  ponudbe;

NA€lN  DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA:

Ponudnik  mora   k  ponudbi   PRILOZITI   POTRDILO,  da   ima   blago  znak  za   okolje  tipa   I   ENERGY  STAR,  tehni6no

dokumentacijo proizvajalca ali  ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponujeni  osebni  ra€unalniki  morajo  biti  zasnovani   tako,   da   se  ohisje  lahko  sestavi  brez  uporabe

posebnega orodja.

NA€lN  DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA:

Ponudnik  mora  k  ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak  za  okolje tipa  I,  iz  katerega  izhaja,  da  blago

izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo,  iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve

3.               Glasnost   osebnega   ra€unalnika  mora  biti   izmerjena   v   skladu   sstandardom   SIST   EN   IS07779
in  ne bo presegala  26 dB v €asu zapisovanja  na trdi disk.  Podatek bo ozna€en z oznako LPAm v dB.

NA€IN  DOKAZOVANJA IZPOLNJIVANJA POGOJA:

Ponudnik  mora  k  ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak za  okolje tipa  I,  iz  katerega  izhaja,  da  blago

izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega  izhaja, da blago izpolnjuje zahteve
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SKLOP 2 -ENERGIJSKO U€INKOVITI  PRENOSNI  RACUNALNIKI:

Ponujeni  prenosni    ra€unalniki  morajo  izpolnjevali   najnovej.§e  standarde    ENERGY   STAR

za   energijsko  u€inkovitost, velj.avne na dan objave obvestila o javnem  naro€ilu ali  na dan

povabila  k oddaji ponudbe;

NA€IN  DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA:
Ponudnik  mora  k  ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak  za  okolje  tipa   I   ENERGY  STAR,

tehni€no  dokumentacijo   proizvajalca  ali   ustrezno  dokazilo,   iz  katerega   izhaj.a,  da   blago   izpolnj.uj.e

zahteve.

2.              Ponuj.eni   prenosni   ra€unalniki   morajo   biti   zasnovani     tako,     da     je     pomnilnik     lahko

dostopen   in  ga  I.e mogo€e zamenj.ati;

NA€iN DOKAzOvANiA izroLNiEVANiA pOGoiA:
Ponudnik mora  k  ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak za  okolje tipa  I,  iz  katerega  izhaja,

da  blago izpolnjuj.e zahteve, ali  ustrezno dokazilo, iz katerega  izhaja, da  blago  izpolnj.uj.e zahteve

3.             Glasnost   prenosnega   ra€unalnika  mora  biti   izmerjena   v   skladu   s standardom   SIST   EN

ISO 7779 in  ne sine  presegati 33 dB v €asu zapisovanja  na trdi disk.  Podatek bo ozna€en z
oznako  LPAm v dB.

NA€lN  DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA:

Ponudnik mora  k ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak za  okolje tipa  I,  iz  katerega  izhaj.a,

da  blago izpolnj.uje zahteve, ali  ustrezno dokazilo,  iz katerega  izhaj.a, da  blago izpolnjuje zahteve

Sl(LOP 3 -ENERGIJSKO U€INKOVITI ZASLONI:

1.     Ponujeni  zasloni   morajo  izpolnj.evati   najnovej§e  standarde  ENERGY  STAR  za  energijsko

u6inkovitost,  velj.avne  na  dan  objave  obvestila  o  javnem  naro€ilu  ali  na  dan  povabila  k

oddaji  ponudbe.

NA€IN  DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJA:

Ponudnik  mora  k  ponudbi  PRILOZITI  POTRDILO,  da  ima  blago  znak  za  okolje  tipa   I   ENERGY  STAR,

tehniEno  dokumentacijo   proizvajalca  ali   ustrezno  dokazilo,   iz  katerega   izhaj.a,   da   blago  izpolnjuje

zahteve.

11.  PROTIKORUPCIJSKO DOLO€lLO

V  6asu  razpisa  naro€nik  in  ponudnik  ne  smeta  izvajati  dej.anj,  ki  bi  vnaprej.  dolo€ila  izbiro  dolo€ene

ponudbe.  V  €asu  od  izbire  ponudbe  do  za€etka  velj.avnosti  pogodbe  naro€nik  in  ponudnik  ne  smeta
izvajati dejanj,  ki  bi  lahko  povzro€ila, da  pogodba  ne bi  pri€ela veljati ali da  ne  bi  bila  izpolnjena.

V €asu  od  izbire  ponudbe  do  za€etka  veljavnosti  pogodbe  naro6nik  in  ponudnik  ne  smeta  pri€enjati
dejanj,  ki  bi  lahko  povzro€ila, da  pogodba  ne  bi  pri€ela velj.ati ali da  ne  bi  bila  izpolnjena.

Na  podlagi  dolo€b  1.  to€ke  14.  €lena  Zakona  o  integriteti  in  prepre€evanju  korupcije  (ZintpK -UP82  -

UL   RS  §t.   69/2011)  je   pogodba,   pri   kateri   kdo  v  imenu   ali   na   ra€un   druge   pogodbene   stranke,
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predstavniku  ali  posredniku  organa  ali  organizacije  iz javnega  sektorja  obljubi,  ponudi  ali  da  kaksno
nedovolj.eno korist za:
•       pridobitevposlaali

•       za  sklenitevposla  pod  ugodnej.Simi  pogoji ali

•      za opustitev dolznega  nadzora  nad izvajanjem  pogodbenih obveznosti ali

•      za   drugo   ravnanje   ali   opustitev,   s   katerim   je   organu   ali   organizacij.i   iz   javnega   sektorja

povzro€ena   5koda    ali   I.e   omogo€ena    pridobitev   nedovoljene    koristi    predstavniku   organa,
posredniku   organa   ali  organizacij.e   iz  javnega   sektorja,   drugi   pogodbeni   stranki   ali   njenemu

predstavniku, zastopniku,  posredniku;
je  ni€na.

12. PRAVNO vARsrvo

Pravno varstvo  ponudnikov v postopku javnega  naro€anja I.e zagotovlj.eno z revizijo postopkov oddaje

javnega  naro€ila.

Zahtevek  za  revizijo  lahko  v  skladu  z  Zakonom  o  pravnem  varstvu  v  postopkih  javnega   naro€anja

(ZPVPJN,  UL RS, St. 43/2011, s sprem.  in dopol.  do 95/14) vlozi
-      vsaka   oseba,   ki   ima   ali   j.e   imela   interes   za   dodelitev  javnega   naro€ila,   sklenitev   okvirnega

sporazuma  ali vklj.u6itev v dinami€ni  nabavni  sistem  ali  sistem  ugotavljanja  sposobnosti  in ji j.e  ali

bi ji  lahko z domnevno  krsitvijo nastala  §koda,
-      zagovornikj.avnega  interesa.

Zahtevek  za  revizijo  se  lahko  vlozi  v  vseh  stopnjah  postopka  oddaje  javnega  naro€ila  zoper  vsako
ravnanje  naro€nika,  ki  pomeni  kr§itev  predpisov,  ki  bistveno  vpliva  ali  bi  lahko  bistveno  vplivala  na

oddaj.o javnega  naro€ila,  razen €e ZJN-2 ali ZPVPJN  ne dolo€a druga€e.

Zahtevek   za   revizijo,   ki   se   nana5a   na   vsebino   objave,   povabilo   k   oddaji   ponudbe   ali   razpisno

dokumentacijo,   se   v  skladu   s   prvim   odstavkom   25.   €lena   ZPVJPJN,   razen   v   primeru   iz   €etrtega
odstavka  tega  €lena,  lahko  vlozi  v  osmih  delovnih  dneh  od  primerov,  dolo€enih  v  prvem  odstavku
navedenega  €lena. V skladu s  petim odstavkom  25.  €lena ZPVPJN  j.e  po odlo€itvi o oddaji  naro€ila  rok
za vlozitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema odlo€itve.

Zahtevek za  revizij.o  se vlozi  pisno  neposredno  pri  naro€niku,  po  posti  ali  priporo€eno s  povratnico  ali

z  elektronskimi  sredstvi,  €e  naro€nik  razpolaga  z  informacijskim  sistemom  za  sprejem  elektronskih

vlog,   kar   pomeni,   da   mora   biti   zahtevek   za   revizijo   podpisan   z   varnim   elektronskim   podpisom,

overjenim  s  kvalificiranim   potrdilom.  Vlagatelj  mora  kopijo  zahtevka  za   revizij.o  hkrati  posredovati

ministrstvu,  pristoj.nemu za finance.

€e  se  zahtevek  za  revizijo  nana§a  na  oddajo  posameznega  naro€ila  na  podlagi  okvirnega  sporazuma
zna§a   taksa   1.000   €.   Takso   mora   vlagatelj   pla6ati   na   transakcijski   ra€un   Ministrstva   za   finance,

§tevilka  S156  0110  0100  0358  802,  odprt  pri  Banki  Slovenije,  Slovenska  35,1505  Ljublj.ana,  Slovenija,

SWIFT KODA:  BSLJS12X;  lBAN:  S156011001000358802 -   referenca  11   16110-7111290-XXXXXXLL.

Z[g

PRILOGA:

-Razpisna dokumentacij.a
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OBR-JN-3/2-1
Ponudnik:

(firma in sedez druzbe oziroma samostojnega podj.etnika)

IZJAVA

5tevilka  naro€ila:

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

lD §tev.  zavezanca  za  DDV:

Mati6na  §tevilka:

St. transakcijskega  ra€una,  naziv banke:

Naslov:

Stevilka telefona:

Stevilka telefaksa:

Elektronska po§ta za obve§€anj.e kandidata:

Kontaktna oseba ponudnika za obve§€anje:

Odgovorna oseba za  podpis pogodbe:
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Izj.avljamo,  da  se glede  poslovnih, finan€nih  in  kadrovskih  razmer niso spremenili  pogoji,  pod  katerimi

smo  uspeli  na javnem  razpisu  z  oznako  2012_05_JN1_UM  (spremembe  glede  izpolnjevanj.a  pogoj.ev
zaradi  katerih  nam  je  bila  priznana  usposoblj.enost  v  prvi  fazi,  ostale  relevantne  informacij.e  kot  so

statusne spremembe, spremembe osnovnih podatkov ,... )

Oziroma prij.avljamo naslednje spremembe:

S podpisom te izjave tudi potrjuj.emo:

a     da se v celoti strinjamo in sprej.emamo razpisne pogoje naro€nika za izvedbo javnega  naro€ila;
D      lzjavljamo,   da   bomo   v   primeru,   da   bomo   na   podlagi   ponudbe   izbrani   za   naj.ugodnej§ega

ponudnika  za  dobavo,  vzdrzevanj.e,  servisiranje  in  montazo  ra6unalni§ke  opreme  po  sklopih  po
tern  I.avnem  razpisu,  sklenili  z  naro€nikom  pogodbo,  in  da  nam  noben  zakon  ne  prepoveduje
skleniti te pogodbe;

a     da  so  podatki,  ki  so  podani v  ponudbeni  dokumentacij.i,  resni€ni,  in  da fotokopij.e  prilozenih  listin

ustrezajo originalu.

Za podane podatke, nj.ihovo resni€nost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

Datum:

fig

Zakoniti zastopnik ponudnika:
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OBR-JN-3/2-2

Ponudnik:

(firma in sedez druzbe oziroma samostojnega  podjetnika)

PREDRA€UN

Stevilka  naro€ila:

Naziv ponudnika:

Ponudbeni podatki

Sklop §t.  :

Naziv sklopa:

Cena  (brez DDV):

Cena  (z  DDV):

Dobavni  rok maksimalno 30 dni,  kandidat nudi:

Garancij.ska doba je minimalno 36 mesecev,  kandidat nudi:

Odzivni    Gas    (ur/dni):

mesecev.

(maksimalno   dva   (2)   delovna
dneva od prejema poziva)

Gas za  odpravo  napake v garancijski dobije maksimalno 7 dni,  kandidat nudi                dni.

Gas  zagotavljanja   nadomestnih  delov  je  minimalno  5   let  od  datuma   zadnje  dobavljene  opreme,
kandidat nudi                 let.

Priloga: tehni€na specifikaciia  Donuiene opreme Do komDonentah z navedbo cen (OBR-JN -3/2-2-A).

Ponudba velja do najmanj 90 dni od dneva predlo±itve ponudbe oz.

Datum:

fig

Zakoniti zastopnik ponudnika:
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OBR-JN-3/2-3

VZOREC POGODBE

(polni  naziv in  naslov €lanice/druge €lanice/univerzitetne uprave)

8a

(odgovorna oseba)

ID  za  DDV:

mati€na Stevilka:

TRR: odprt pri

zastopa

ki ga  zastopa  zakoniti zastopnik

lD  za  DDV:

mati€na 5tevilka:

TRR:

POGODBO §t.

Odprt pri

NARO€NIK:

lzvAJALEC:

sta  dogovorila  in sklenila  naslednj.o

(navedba predmeta naro€ila)

I.      SPLOSNE  DOLO€BE

1.    glen

Pogodbeni  stranki  ugotavljata,  da  je  Univerza  v  Mariboru  izvedla  postopek  oddaje javnega  naro€ila

po   postopku   s   predhodnim   ugotavljani.em   sposobnosti   z   oznako   2012_05_JN1_UM   za   dobavo,
namestitev  in  garancij.sko  vzdrzevanje  ra€unalniske  opreme.  Izvaj.alcu je  bila  priznana  sposobnost  za

posamezne  sklope  j.avnega  razpisa,  objavljenega  na  Portalu  javnih  naro€il  z  dne  01.06.2012  pod  §t.
JN5850/2012 in v Uradnem  listu  EU z dne 06.06.2012 pod Stevilko 2012/S 106-176599.
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11.     PREDMET POGODBE

2.    €Ien

Predmet te pogodbe I.e  »Dobava,  namestitev in garancij.sko vzdrzevanj.e  ra€unalni§ke opreme  po sklopih
za  Fakulteto za organizacij.ske vede«.

Ponudnik  v  skladu  s  to  pogodbo  opremo  naro€niku  proda  ter  izro€i  v  last  in   posest,  naro€nik  pa

postane njen  lastnik.

Sestavni   del   te   pogodbe   so   pogoji,   sprejeti   z   razpisno   dokumentacij.o   naro€nika   in   ponudbeno
dokumentacij.o ponudnika.

Pogodba je sklenjena za obdobj.e od dneva  podpisa zadnje pogodbene stranke do 30.11.2016.

111.   POGODBENA VREDNOST

3.    €Ien

Skupna vrednost pogodbe v fiksni ceni je

(z besedami: evrov

EUR

Neto vrednost zna§a                                                                   EUR

(z besedo: evrov
davek na dodano vrednost                                          EUR

(z besedami: evrov

Cena za sklop §t.
v fiksni  ceni EUR z  DDV

(z besedami: evrov
Neto vrednost zna§a                                                                   FUR

(z besedo: evrov
davek na dodano vrednost                                         FUR

(z besedami: evrov

Cena za sklop §t.
v fiksni  ceni EUR  z  DDV

(z besedami: evrov
Neto vrednost zna§a                                                                    EUR

(z besedo: evrov
davek na dodano vrednost                                         FUR

(z besedami: evrov

Cena za sklop 5t.
v fiksni ceni EUR  z  DDV

(z besedami: evrov
Neto vrednost zna§a                                                                    EUR

(z besedo: evrov
davek na dodano vrednost

16



(z besedami: evrov

Cena za sklop 5t.
v fiksni ceni FUR  z  DDV

(z besedami: evrov
Neto vrednost zna§a                                                                    EUR

(z besedo: evrov
davek na dodano vrednost                                          EUR

(z besedami: evrov

Cene so fiksne in velj.ajo CIF namembna  lokacija  naro€nika.

4.      Glen

Pogodbena  dela se  bodo izvr§ila  na  osnovi  ponudbe  izvajalca  St.

j.e obvezna priloga te pogodbe.

IV.   PLA€ILNI  POGOJl

5.     Glen

Naro€nik   bo   dobavitelju   pla€al    ra€un   v   roku   tridesetih   (30)   dni   od   datuma    prej.etj.a    pravilno

izstavljenega      e-ra€una      z     vsemi      prilogami,           na     transakcijski      ra€un      dobavitelj.a      Stevilka

V primeru  reklamacije se  pla€ilo zadrzi do odprave vzrokov reklamacije,  brez zara€unavanja  zakonskih
zamudnih obresti.

V   kolikor   naro6nik   ra€una   ne   bo   pla6al   v   dogovorjenem   roku,   ima   izvaj.alec   pravico   obra6unati

zamudne obresti skladno z zakonom.

V.    DOBAVNI  Rol(I  lN  PREVZEM  RA€UNALNISKE OPREME

6.    €len

Dobavitelj  se  obvezuj.e,  da  bo  dobavil  ra€unalni5ko  opremo,  ki j.e  predmet  naro€ila,  v dogovorjenem
roku.

Rok  za  dobavo  pri€ne  te€i  naslednj.i  dan  po  podpisu  pogodbe.  Dobavitelj  zagotavlja  dobavni  rok  za

opremo najve€ trideset (30) dni oziroma

7.    €len

dni.

Dobavitelj  se  obvezuje,  da  bo  ob  prevzemu  ra€unalni§ke  opreme  naro€niku  predlozil  dobavnico,  v
kateri  bo  navedena  cena  z/brez  davka   na  dodano  vrednost  in  prevzeta  koli€ina,  ki  bo  vsebovala
specifikacijo dobavljenih  ra€unalnikov in/ali  programske opreme in/ali druge  ra€unalni§ke opreme.

Dobavitelj mora  hkrati z opremo ob prevzemu naro€niku izro€iti:
-       potrdilaoporekluopreme,

-       potrdila  proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete opreme,

-       predpisana  potrdila o atestih,

17



-       podpisane in  potrjene garancii.ske liste,

-       tehni€no dokumentacijo in ustrezna  navodila za  uporabo,

-       licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo.

Oseba,  pooblas€ena  s strani  naro€nika  za  prevzem,  mora takoj  po  izvrseni dobavi opraviti  koli€inski  in

kakovostni prevzem.

Dejansko dobavlj.ena  ra€unalni§ka oprema se mora ujemati z naro€enim.

Prevzem,  kakor  tudi  morebitne  reklamacije,  se  vpi§ej.o  na  dobavnico,  ki  I.o  podpiseta  obe  s  strani
naro€nika  in dobavitelja  pooblas6eni osebi.

S strani  naro€nika  in  izvajalca  podpisan  prevzemni  zapisnik  in  pripadajo€a  dokumentacija  so  izvajalcu

osnova  za  izstavitev  ra€una.  Delne  dobave  so  dovoljene,  kar  pomeni,  da  je  moznih  ve€  prevzemnih
zapisnikov.

8.    €Ien

€e   se   ugotovi,   da   ra€unalniska   oprema   ni   istovetna   z   naro€eno,   €e   odstopa   od   dogovorjene
konfiguracije, kvalitete in koli€ine,  Iahko naro€nik prevzem odkloni.

€e  naro€nik  pri  kasnejsi  uporabi  ugotovi  skrite  napake,  se  sestavi  komisij.ski  zapisnik,  s  katerim  se

uveljavlja  reklamacija.

Naro€nik   I.e   dolzan   takoj.,   najpozneje   pa   v   roku   osmih   (8)   dni,    pisno   posredovati   dobavitelj.u
morebitne reklamacije povezane s ceno ali obra€unom na dobavnici.

9.     Glen

Dobavitelj  I.e  dolzan  nekvalitetno  ra€unalnisko  opremo,  ki  ne  bi  ustrezala  ponuj.eni,  nadomestiti  z

novo takoj oziroma  najkasneje v roku sedmih (7) dni, stro§ke  reklamacije  pa  krij.e dobavitelj.

10.  glen

Ponudnik ima  pravico do podalj.§anja  pogodbenih  rokov v naslednjih  primerih:
•      dogodki,  ki so  posledicavi§jesile,

•      prekinitev izvajanj.a del  na zahtevo naro€nika,

•      v  primeru,  da  zamuda  nastane  kot  posledica  sprememb  ali  motenj  v  carinskem  postopku,

tako v Republiki Sloveniji  kot v tui.ini (dogodki,  na  katere  izvaj.alec ne  more vplivati),

Sporazum o spremembi pogodbenega  roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec  mora  spremembo  pogodbenega  roka  predlagati  naro€niku  najkasneje  v  treh  (3)  dneh,  kp
izve za vzrok, zaradi  katerega se  lahko  rok podalj5a, sicer izgubi  pravico do  podalj.§anj.a  roka.

Vl.   OBVEZNOSTI  DOBAVITEUA

11.  €len

Dobavitelj. se obvezuj.e da  bo:
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-       dobavil vso ra€unalnisko opremo v skladu s povabilom in svojo ponudbo,

-       da  bo  ob  dobavi  ra6unalni§ke  opreme  naro€niku  izro€il  vso  dokumentacij.o,  ki  se  bo  nana§ala

na  dobavljeno  ra€unalnisko  opremo  v  skladu  s  povabilom  in  svojo  ponudbo  za  posamezno
naro€ilo na  podlagi okvirnega sporazuma,

-       da bovsa dobavlj.ena  ra€unalni§ka oprema nova  in brez napak,

-       da zagotavlj.a brezhibno delovanje ra€unalniske opreme,

-       da  bo ra€unalni§ko opremo namestil  (montiral)  in  preizkusil  na  naslovu  naro€nika,

-      da   bodo   pogodbene   storitve   (dobava,   namestitev  in   garancijsko  vzdrzevanje)   opravljene

brezhibno,
-       da bo se vsaj pet (5) let od datuma zadnje dobavlj.ene opreme zagotavljal nadomestne dele,

-       naro€niku brezpla€no svetoval glede vzdrzevanja in posodabljanja opreme,

-       jam€il za skrite  napake5esto  (100) dni  podobavi,

-       zagotavljal ustrezno stevilo primerno usposobljenih  kadrov za  poslovanje z naro€nikom  kar se

tide   servisiranja    in   vseh   pogojev   nemotenega    poslovanj.a   tako   s   strani   naro€nika    kot
dobavitelj.a,

Dobavitelj.  se  obvezuj.e,  da  bo  na  lokacij.i  naro€nika  in  njegovih  €lanic,  kamor  bo  dobavil  naro€eno

ra€unalni§ko opremo opravil tudi  montazo/instalacijo le-te  in  izvedel  preskus delovanj.a  le-te.

Vll. GARANCIJSKI  ROKI  IN  SERVISIRANJE

12.  €len

Garancija   za   brezhibno  tehni€no  delovanje  za   celotno   ra€unalni§ko  opremo   po  tej   pogodbi  traja
§estintrideset  (36)  mesecev,  Steto  od  dneva  podpisa  prevzemnega  zapisnika  in  dobavnice  s  strani
dobavitelj.a  in  naro€nika,  razen v primeru,  ko  naro€nik   v  posameznem  naro€ilu  na  podlagi  okvirnega
sporazuma, dolo€i daljse garancijsko obdobje.

Garancijski  rok  te€e  od  datuma   prevzema  opreme.  V  garancijskem   roku  I.e  izvaj.alec  dolzan  nuditi
storitve  odprave  napak v skladu  z  navedbami v tej  pogodbi.  V kolikor I.e  bila  oprema v garancijskem
roku  zamenj.ana  ali  bistveno  popravljena,  za€ne te€i  garancij.ski  rok znova  in je  izvajalec  dolzan  izdati

nov garancjjski  list.

Dobavitelj. mora vsaj. 5e pet (5) let od datuma zadnje dobavljene opreme zagotavljati  nadomestne
dele.

13.  Elen

Odzivni  fas v  primeru  potrebe  naro€nika I.e  maksimalno  dva  (2)  delovna  dneva  od  prejema  poziva  s
strani  naro€nika, oz. (ur/dni).

Odzivni Gas je Gas, v katerem  se mora dobavitelj odzvati  na  prispelo obvestilo o okvari.

Kot  kriti€na   oprema   se  Steje  vsa   oprema,   ki   povzro€i   zastoj   dela   pri  ve€   kot  enem   uporabniku.
Naro€nik  si  pridrzuje  pravico,  da  za  kriti€no  opremo  zahteva  nadomestno  opremo  za  Gas  popravila.
Kot nekriti€na oprema se §teje vsa oprema, ki povzro€i zastoj dela  pri samo enem uporabniku.

14.  Glen

Dobavitelj  je  dolzan  odpraviti  napake  na  ra€unalniski  opremi  najkasneje  v  roku  sedmih  (7)  dni  oz.

(ustrezno manj dni), stro5ke reklamacije  pa  krije dobavitelj.
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Vlll.         TEMEUNE OKOuSKE ZAHTEVE

15.  Glen

Dobavitelj  mora zagotoviti:
-  pri  osebnih   ra€unalnikih  in  zaslonih:   razpolozljivost  in  zdruzljivost  nadomestnih  delov  §e

najmanj dve leti po izteku garancij.ske dobe;
-    pri    prenosnih    ra€unalnikih:    razpolozlj.ivost    in    zdruzljivost    baterij    in    napaj.alnikov   ter

tipkovnice  in  njenih delov naj.manj dve  leti  po izteku garancij.ske dobe.

V  primeru,   da   dobavitelj   ne   izpolnjuje   pogodbenih   obveznosti   na   na€in,   predviden  v   pogodbi   o
izvedbi javnega  naro€ila, za€ne naro€nik ustrezne postopke za nj.eno prekinitev.

lx.   ODSTOP OD POGODBE

16.  €len

V   primeru,   da   dobavitelj   ne   izpolnjuje   pogodbenih   obveznosti   na   na€in,   predviden   v   okvirnem

sporazumu, za€ne naro€nik ustrezne postopke za nj.egovo prekinitev.

X.     PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17.  Glen

Na  podlagi  dolo€b  1.  to€ke  14.  6Iena  Zakona  o  integriteti  in  prepre€evanju  korupcije  (Ur.  I.  RS,  §t.

69/2011; v nadaljevanju besedila: ZintpK-UP82) je  pogodba,  pri kateri kdo v imenu ali  na  ra€un druge

pogodbene  stranke,  predstavniku  ali  posredniku  organa  ali  organizacije  iz  I.avnega  sektorj.a  obljubi,
ponudi ali da  kaksno  nedovoljeno  korist za:

-       pridobitevposlaali

-       za  sklenitev posla  pod  ugodnej§imi  pogojiali

-       za opustitev dolznega  nadzora  nad izvajanj.em  pogodbenih obveznosti ali

-       za   drugo   ravnanj.e   ali   opustitev,   s   katerim   je   organu   ali   organizacij.i   iz  I.avnega   sektorj.a

povzro€ena   Skoda   ali  je   omogo€ena   pridobitev   nedovolj.ene   koristi   predstavniku   organa,
posredniku  organa  ali  organizacije  iz javnega  sektorja,  drugi  pogodbeni  stranki  ali  njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;

je  ni€na.

XI.   SKRBNisrvo

18.  €len

Za izvaj.anje obveznosti, dolo€enih s to pogodbo, skrbi:
•      nastraniizvajalca:

(e-po5ta:
•      na strani naroEnika:  Klemen  Methans (e-po5ta:  klemen.methans@fov.uni-mb.si).

Morebitne  podrobnosti  o  medsebojnem  obves6anju  in  komuniciranj.u  uredita  pogodbeni  stranki  s

posebnim dogovorom.
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XII.  PREHODNE  IN  KON€NE  DOLO€BE

19.  Glen

Za  vse  zadeve,  ki jih  ta  pogodba  ne  ureja,  velj.aj.o  dolo€be  okvirnega  sporazuma,  sklenjenega  v  prvi
fazi  postopka s predhodnim ugotavlj.anj.em sposobnosti.

20.  Glen

Ta   pogodba   se   lahko   spremeni   ali   dopolni   s   pisnim   aneksom,   ki  ga   sprejmeta   in   podpi§eta   obe

pogodbeni stranki.

21.  €len

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki re§evali sporazumno, 6e pa to ne bo mogo€e,
bo o sporih odlo€alo  pristoj.no sodis€e  na sedezu  naro€nika.

22.  6len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki.

23.  ilen

Pogodba je sestavljena  v Stirih  (4)  enakih  izvodih,  od  katerih  prejme  naro€nik dva  (2)  in  izvajalec dva

(2)  izvoda.

lzvajalec:

Zakoniti zastopnik:

V Kranju, dne

Naro€nik:

Fakulteta za organizacijske vede

Odgovorna oseba:

Red.  prof. dr.  Marko  Ferj.an, dekan
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Ura:


