EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

Naročnik:
JAVNO PODJETJE

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Številka: JNMV 3-2016
Datum: 25.3.2016

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT LENDAVA
Glavna ulica 109, 9220 Lendava

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

ANALIZE PITNE VODE

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:
Javno naročilo male vrednosti (JNMV)
v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 12/13, 19/14,
90/14, odslej ZJN-2)
Javno naročilo številka:
JNMV 3-2016
Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave NMV_________/2016

Direktor:
Jožef Gerenčer
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OBR-1
Številka: JNMV 3-2016
Datum: 25.3.2016
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»Analize pitne vode«

Na Portalu javnih naročil dne ____________, pod številko objave NMV________/2016, je
bilo v skladu s 30. a členom ZJN-2 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.
Predmet javnega naročila: »Analize pitne vode«
Rok pričetka izvajanja del: 1.4.2016 oz. takoj po podpisu pogodbe
Rok končanja izvajanja del: 31.3.2018.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika:
http://www.eko-park.si
Kontaktna oseba s strani naročnika je Branka Bensa:
• Tel: 02 577 62 80
• Fax: 02 577 62 84
• E-mail: branka.bens@eko-park.si
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za »Analize pitne vode«.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 20.4.2016 do 12:00 ure.
Javno odpiranje ponudb je 20.4.2016 ob 12:30 uri.
Na kuverti obvezno navedite svoj naslov in navedite: »Ne odpiraj – javno naročilo: Analize
pitne vode«

Predstojnik naročnika
Jožef Gerenčer
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OBR-2
Številka: JNMV 3-2016
Datum: 25.3.2016
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Uvodno pojasnilo
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko poda ponudbo za
posamezni sklop ali za več sklopov hkrati.
2. Vsebina popolne ponudbe
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Ponudba (OBR-2)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
4. Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4)
5. Vzorec pogodbe (OBR-5)
Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev
fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti
na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta navodila ne določajo drugače.
V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi
dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno
odgovarja.
Na kuverti navedite svoj naslov in obvezno navedite: »Ne odpiraj – javno naročilo: Analize
pitne vode«
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3. Opis predmeta javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev notranjega nadzora pitne vode v skladu s
Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) in
strokovnimi priporočili za nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode za vodovodni
sistem A.
Ponudnik bo izvajal storitve na območju vodovodnega sistema A, ki obsega območje občin
Odranci, Črenšovci, Turnišče, Velika Polana, Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Izvedel bo
najmanj naslednji predvideni obseg storitev:
- do 250 mikrobioloških analiz letno
- do 30 kemijskih analiz letno
Plan vzorčenja in mesta vzorčenja pripravita in določita naročnik in izvajalec skupaj.
Izbrani ponudnik mora za naročnika opravljati naslednje storitve:
− spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi
(Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) in strokovnimi
priporočili za nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode na vodovodnem
sistemu Pomurskega vodovoda krak A.
− izdelava ali pomoč pri izdelavi letnega plana odvzema vzorcev pitne vode
− pomoč pri vnašanju podatkov v aplikacijo monitorininga pitne vode (MPV) in
aplikacijo za notranji nadzor – NPV.
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema:
- terenski pregled vseh elementov vodooskrbnega sistema in vzorčenje pitne vode,
- terenske meritve,
- mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode,
- oceno skladnosti,
- zdravstveno oceno,
- izdelavo strokovnih ocen o izvidih preiskav in periodičnih strokovnih analiz na podlagi
potrebnih ukrepov.
Storitve služijo za izdelavo letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti
oskrbe z vodo.
Ponudnik bo opravljal laboratorijsko preskušanje in poročanje v skladu s prilogo II, ki je
sestavni del Direktive komisije (EU) 2015/1787 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi prilog II
in III k Direktivi Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi in se zavezuje,
da bo rezultate preiskav poročal med mejo zaznavnosti (LOD) in mejo določanja (LOQ). Iz
poročil o preskusu bo razvidno:
- v primeru rezultatov med LOD in LOQ, bo poleg LOQ vrednosti v oklepaju zapisana tudi
izmerjena vrednost,
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v primeru rezultatov, ki so nižji od LOD, pa bo zapisana LOD vrednost.

-

Ponudnik se obvezuje da bo vzorčenje ter transport vzorcev pitne vode v preizkuševalni
laboratorij izveden na način, ki je določen v določilih standardov SIST EN ISO 5667-5, SIST EN
ISO 5667-3 in SIST EN ISO 19458.
Tabela 1: Zahtevane metode za preskušanje pitne vode:
Parameter

Enota

Izražen
kot

Merilni
princip

Referenčni standard

Akreditirana
metoda

DIN 38404-C4:1976
ISO 10523:2008
EN 27888:1993
ISO 7393-2:2000

DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA

MERITVE NA TERENU
Temperatura vode
pH
o
Električna prevodnost (20 C)
Meritev prostega klora
KEMIJSKE ANALIZE
Videz, vonj
Barva
Motnost
Oksidativnost
Skupni organski ogljik (TOC)
Amonij (skupni)

µS/cm
mg/l

EL
EL
EL
EL

m-1
NTU
mg/l
mg/l
mg/l

O2
C
NH4

senzoričen
SPEK
TUR
VOL
IR
CFA

ISO 7887:2011
ISO 7027:1999
ISO 8467:1995
ISO 8245:1990
ISO 11732:2005

Nitrit

mg/l

NO2

CFA

ISO 13395:1996

Nitrati

mg/l

NO3

IC

ISO 10304-1:2007

Kloridi

mg/l

Cl

IC

ISO 10304-1:2007

Sulfat

mg/l

SO4

IC

ISO 10304-1:2007

Fluorid

mg/l

F

ISE

ISO 10359:1992

Natrij

mg/l

Na

IC

EN ISO 14911:1999

Kalij

mg/l

K

IC

EN ISO 14911:1999

Mangan

mg/l

Mn

ICP/MS

ISO 17294-2:2003

Železo

mg/l

Fe

AAS

DIN 38406-32-1:2008

Kalcij

mg/l

Ca

IC

EN ISO 14911:1999

Magnezij

mg/l

Mg

IC

EN ISO 14911:1999

Skupna trdota

°N

Hidrogenkarbonati

mg/l

HCO3

VOL

DIN 38409-H7:1995

Bor

mg/l

HBO2

ICP/MS

ISO 17294-2:2003

°C

Izračun

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
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Parameter
Mikroelementi

Enota
µg/l

1)

Pesticidi in metaboliti

2)

µg/l

Pesticidi in metaboliti

3)

µg/l

Lahkohlapni halogenirani
µg/l
5)
ogljikovodiki (LHCH)
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki µg/l
(benzen, toluen, o-ksilen, m,pksilen, 1,3,5-trimetilbenzen)

Izražen
kot

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Merilni
princip

Referenčni standard

Akreditirana
metoda

ICP/MS

ISO 17294-2:2003

DA*

SPARK

DIN EN ISO 11369modif.:1997

DA*

SPARK

DIN 38407-35 modif.

DA

GC/MSD/PT

ISO 15680:2003

DA*

GC/MSD/PT

ISO 15680:2003

DA

Opombe:
1)
Al*, Sb*, As*, Cu*, Ba*, Be*, Zn*, Cd*, Co*, Sn*, Cr*, Mo*, Ni*, Se*, Sr, Pb*, V*;
2)
Pesticidi in metaboliti: 2,6-diklorobenzamid, acetoklor, alaklor*, ametrin*, atrazin*, azinfos-etil*,
azinfos-metil*, azoksistrobin*, bromacil*, buturon*, cianazin*, ciprodinil*, atrazin-terbutilazin*,
atrazin-desetil*, atrazin-desizopropil*, diazinon*, difenkonazol*, diklorfos*, dimetenamid*, dimetoat*,
diuron*, fenheksamid, fention*, fenuron*, flufenacet*, fluometuron*, foksim, heksazinon*, imidakloprid*,
izoproturon*, klorbromuron*, klorfenvinfos*, kloridazon, klorpirifos-etil, klortoluron*, linuron*,
malation*, metalaksil*, metamitron*, metazaklor*, metiokarb, metobromuron*, metoksuron*,
metolaklor*, metribuzin*, mevinfos*, monolinuron*, monuron*, napropamid*, neburon*, ometoat,
pendimetalin*, penkonazol*, pirimikarb*, prometon*, prometrin*, propazin*, propikonazol*,
sebutilazin*, simazin*, simerin*, terbumeton*, terbutilazin*, terbutrin*, tetrakonazol*, tiakloprid,
triadimefon*, trifloksistrobin*;
3)
Pesticidi in metaboliti: Pesticidi in metaboliti: dicamba, 2,4-D, 2,4 – DB, 2,4-DP, 2,4,5-T, MCPA,
MCPB, MCPP, bentazon, bromoksinil, joksinil, silvex; metolaklor OXA, metolaklor ESA
4)
Hlapne organske snovi: triklorometan*, tribromometan*, bromdiklorometan*, tetraklorometan*,
dibromklorometan*, diklorometan*, 1,1-dikloretan*, 1,2-dikloroetan*, 1,1-dikloroetilen*, 1,2dikloroetilen*, 1,1,2,2-tetrakloroetilen*, 1,1,2-trikloroetilen*, 1,1,1-trikloroetan*, 1,1,2-trikloroetan*,
1,1,2,2-tetrakloroetan.
DA* oz. DA, Pri Slovenski akreditaciji (SA) akreditirani parametri oz. skupine parametrov.

Tabela 2: Zahtevane metode za mikrobiološke analize
BAKTERIOLOŠKE ANALIZE
Escherichia coli
Enterokoki
Koliformne bakterije
Clostridium perfringens
Skupno število mikroorganizmov
(22oC)
Skupno število mikroorganizmov
(37oC)

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
1 ml
1 ml

CFU
CFU
CFU
CFU
CFU
CFU

ISO 9308-1:2014
ISO 7899-2:2000
ISO 9308-1:2014
SOP VODE 05
ISO 6222:1999
ISO 6222:1999

DA
DA
DA
DA
DA
DA
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4. Ponudbena dokumentacija
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
5. Merilo za izbor ponudnika
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena.
6. Ponudbena cena
Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.
7. Ponudba v primeru skupine gospodarskih subjektov
V primeru skupine gospodarskih subjektov ali vključitve podizvajalcev, morajo vsi ponudniki
v skupini in vsi podizvajalci podpisati obrazec 1, obrazec 3 in obrazec 4, v obrazcu 2 pa je
potrebno navesti katera dela opravlja kateri izmed ponudnikov oziroma podizvajalcev.
8. Veljavnost in variante ponudbe
Variantne ponudbe niso dopustne.
Ponudba mora veljati 60 dni po preteku roka za predložitev ponudb.
9. Pridržana pravica naročnika
Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma,
da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi, in sicer brez povrnitve kakršnihkoli
stroškov ali škode.
Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli in brez dodatnih utemeljitev prekiniti pogodbeno
razmerje, v kolikor bi občine, na območju na katerega se javno naročilo nanaša, prekinile
pogodbeno razmerje za izvajanje javne službe z naročnikom.
Pridržujemo si pravico spremeniti obseg naročenih storitev. Pridržujemo si pravico do
izvedbe pogajanj. Predmet pogajanj bo cena. Pogajanja bomo izvedli v enem krogu na
sedežu naročnika. O podrobnem protokolu pogajanj bodo ponudniki, ki so podali
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pravočasno, formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo, pisno obveščeni pred
pogajanji.

Predstojnik naročnika:
Jožef Gerenčer
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE
SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Ponudba (OBR-2)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
4. Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4)
5. Vzorec pogodbe (OBR-5)
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OBR-1
Podatki o ponudniku
Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

E-pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-2
Ponudnik:_________________________________________________________
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava

PONUDBA, št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _________, pod
številko objave NM____________/2016, predmet »Analize pitne vode«, se prijavljamo na
vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
Storitev na enoto

Cena brez DDV (EUR)
Pitna voda

Meritve na terenu - temperatura
Meritve na terenu - prosti klor
Meritve na terenu - pH
Meritve na terenu - električna prevodnost
Odvzem vzorca pitne vode in izdelava poročila (mikrobiološke in/ali osnovne
kemijske preiskave)
Odvzem vzorca pitne vode in izdelava poročila (mikrobiološke in/ali
razširjene kemijske preiskave)
MKB preiskava pitne vode
MKB preiskava pitne vode + Clostridium perfringens
Osnovna kemična analiza pitne vode - K
Nitrati
Kovine (Fe ali Mn)
Kovine (K, .Ca,Mg,Fe,Zn,Pb,Cr,Ni)
Motnost
Občasna kemična analiza pitne vode (obseg parametrov v tabeli 2)
THM
klorat
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S-metolaklor z metaboliti
Atrazinski pesticidi
Ocena rezultatov
Druge storitve - po porabljenih urah - vrednost ure

€/uro

SKUPAJ brez DDV
DDV
SKUPAJ z DDV

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik:_________________________________________________________

NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava

IZJAVA
PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek
42. člena ZJN-2.
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da nismo
- v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v
katerem koli podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem,
- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno
napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij
nismo zagotovil.
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5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
6. Imamo vsa zahtevana dovoljenja za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega
naročila.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni
in resnični.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik: ___________________________________________________________

NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava

IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH,
PLAČILNIH POGOJIH IN
IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo,
-

-

-

-

da nimamo blokiranih transakcijskih računov,
da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa,
da bomo pravočasno, strokovno in kvalitetno izpolnjevali pogodbene obveznosti
da imamo poslovanje urejeno v skladu z vsemi predpisi in zahtevami v Republiki
Sloveniji,
da razpolagamo s potrebno opremo in strokovnim kadrom za izvedbo javnega
naročila,
da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega
postopa, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
VZOREC POGODBE
Opomba: Priloženi vzorec mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati.
JAVNO PODJETJE Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ki
ga zastopa direktor Jožef Gerenčer, ID za DDV: SI87430401, matična številka: 1953524, transakcijski
račun: SI 56 02342-0254404513 kot naročnik
in
_____________________________________________________________, identifikacijska številka
za DDV ________________, matična številka _____________, ki ga zastopa ________________ kot
izvajalec
sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE
NOTRANJEGA NADZORA PITNE VODE
I.

Uvodne določbe
1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata:
- da je javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva (naročnik) upravljavec
vodovodnega sistema A na območju občin Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, velika
Polana, Dobrovnik in Kobilje;
- da je naročnik izvedel javno naročilo male vrednosti, ki ga je objavil na portalu javnih naročil
dne 31.03.2016 in kot najugodnejšega ponudnik izbral izvajalca s katerim sklepa ta okvirni
sporazum;
- da je razpisna dokumentacija javnega naročila in ponudba izvajalca z vsemi prilogami sestavni
del tega okvirnega sporazuma.
II.

Predmet okvirnega sporazuma
2. člen

Pogodbeni stranki s tem okvirnim sporazumom dogovorita, da bo izvajalec za naročnika opravljal
naslednje storitve:
- spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS,
št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) in strokovnimi priporočili za nadzor nad
zdravstveno ustreznostjo pitne vode na vodovodnem sistemu Pomurskega vodovoda krak A.
- izdelava ali pomoč pri izdelavi letnega plana odvzema vzorcev pitne vode
- pomoč pri vnašanju podatkov v aplikacijo monitorininga pitne vode (MPV) in aplikacijo za
notranji nadzor – NPV.
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode zajema:
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terenski pregled vseh elementov vodooskrbnega sistema in vzorčenje pitne vode,
terenske meritve, mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode,
oceno skladnosti,
zdravstveno oceno ter
izdelavo strokovnih ocen o izvidih preiskav in periodičnih strokovnih analiz na podlagi
potrebnih ukrepov.

Storitve izvajalcu služijo za izdelavo letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti
oskrbe z vodo.
Količine navedene v tem sporazumu so okvirne in odvisne od dejanskih potreb naročnika in za
naročnika niso obvezujoče.
III.

Obveznosti pogodbenih strank
3. člen

Strokovni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode bo izvajalec opravljal na vodnih objektih in
pripadajočem omrežju, ki ga upravlja in oskrbuje naročnik.
Obseg storitev, ki so predmet te pogodbe, je določen s prilogami te pogodbe (Priloga 1).
Vse druge storitve, ki niso predmet te pogodbe, bo izvajalec izvedel po predhodnem dogovoru in
pisnem naročilu naročnika.
4. člen
Izvajalec zagotavlja, da bo za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi:
− prevzete storitve iz okvirnega sporazuma opravil pravilno in kvalitetno, po pravilih stroke, po
določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), ki določa
mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre ter njihove mejne vrednosti ter vsemi
veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, strokovnimi standardi, priporočili ter normativi,
− izvajal preiskave skladnosti pitne vode v pooblaščenem laboratoriju izvajalca in pri njegovih
morebitnih podizvajalcih, v skladu s poslovnikom kakovosti pooblaščenega laboratorija,
− izročal rezultate preiskav samo naročniku,
− pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del
− redno v pisni in elektronski obliki (.doc in .pdf) posredoval dogovorjena poročila v zvezi z
izvajanjem storitev, ki so predmet tega sporazuma
− v primeru neskladnih rezultatov preiskav obvestil naročnika takoj po prejetju rezultatov
preko e-pošte in po telefonu na naslov kontaktne osebe, ki jo določi naročnik.
5. člen
Naročnik se zavezuje, da bo za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi:
− aktivno sodeloval z izvajalcem pri načrtovanju in izvedbi dogovorjenih storitev
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IV.
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zagotovil na vsakokratno zahtevo izvajalca in v dogovorjenem roku vse podatke, listine,
dokumentacijo in morebitne vzorce, ki so potrebni za pravočasno kvalitetno in učinkovito
izvedbo dogovorjenih storitev
izvajalcu pravočasno posredoval potrebne podatke o osebah, ki bodo z njegove strani
pooblaščene za sodelovanje pri izvedbi storitev
predstavnikom izvajalca zagotovil in omogočil na vsakokratno zahtevo nemoten vstop v
njegove poslovne prostore in morebitne druge prostore, v kolikor je to potrebno za izvedbo
obveznosti, prevzetih s to pogodbo (predhodni dogovor oz. najava z odgovornimi osebami
naročnika)
v času veljavnosti te pogodbe sproti pisno obveščal izvajalca o lokacijah in velikosti novih
obratov
za morebitne nove gospodarske subjekte/obrate, ki bi se v času veljavnosti te pogodbe
pridružili naročniku, veljajo pogoji te pogodbe
če kateri od gospodarski subjekt/obrat v času veljavnosti te pogodbe izstopi iz družbe
naročnika, se za preostale obrate pogodbeni pogoji ne spremenijo.
Cena
6. člen

Ocenjena vrednost javnega naročila oz. tega okvirnega sporazuma je znašala ____________ EUR brez
DDV.
Cene storitev na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je sestavni del tega
okvirnega sporazuma (Priloga 1) so fiksne v prvih dvanajstih mesecih od dneva sklenitev tega
sporazuma. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, ki ga plača naročnik.
Vse druge storitve, ki niso predmet te pogodbe, se zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca.
7. člen
Cene storitev na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je sestavni del tega
okvirnega sporazuma (Priloga 1) so fiksne v prvih dvanajstih mesecih od dneva sklenitve tega
sporazuma. Po obdobju prvih dvanajstih mesecev se cene lahko spremenijo v kolikor bi se cene za
enake storitve na trgu bistveno spremenile. Za bistveno spremembo šteje sprememba cen nad 8%. O
tem se bosta stranki dogovorili pisno z aneksom k tem sporazumu.
8. člen
Naročnik se zavezuje plačati storitve v roku 30 dni od datuma pravilno izstavljenega računa. Plačilo se
izvede na izvajalčev račun _________________________, odprt pri banki ______________________
v dogovorjenem roku, sicer se šteje, da je naročnik s plačilom v zamudi. Izvajalec si pridržuje pravico,
da v primeru zamude plačila zaračuna zamudne obresti po veljavni obrestni meri.
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Spremembe in trajanje sporazuma
9. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo vse spremembe in dopolnitve te pogodbe oziroma prilog
dogovorile in potrdile s sklenitvijo aneksa k pogodbi, z izjemo vsakoletnega plana dela, ki ga pripravi
odgovorna oseba naročnika in ga potrdi s svojim podpisom in žigom naročnika.
Nobene spremembe in dopolnitve določb te pogodbe nimajo veljavnosti, če niso sestavljene v pisni
obliki in podpisane od vseh pogodbenikov v obliki aneksa k tej pogodbi.
10. člen
Ta sporazum se sklene za čas 2 (dveh) let in se lahko podaljša, v kolikor vrednost opravljenih storitev
ne dosega okvirne ocenjene vrednosti iz 6. člena tega sporazuma oziroma se lahko sklene aneks k
tem u sporazumu za največ 20%, kolikor dopušča ZJN-2.
Vsak pogodbenik lahko pisno odpove pogodbo s 3 (tri) mesečnim odpovednim rokom, ki začne teči
od dnevno vročitve obvestila o odpovedi pogodbe sopogodbeniku.
VI.

Končne določbe
11. člen

Pogodba, pri kateri 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
je nična.
12. člen
Morebitne spore iz pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru o
sporih iz te pogodbe odloča stvarno pristojno sodišče naročnika.
13. člen
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je sestavljena v 4 (štirih)
enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. Vsi izvodi pogodbe
imajo veljavo izvirnika.
Številka:

Številka:
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Kraj in datum_____________

Kraj in datum_____________

Za izvajalca:

Za naročnika:
Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva
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