
   

    
RAZPISNI POGOJI RAZPISNI POGOJI RAZPISNI POGOJI RAZPISNI POGOJI ––––    VENDING STORITVEVENDING STORITVEVENDING STORITVEVENDING STORITVE    

 
 

1. Izvajalec je dolžan na vseh lokacijah naročnika, skladno s seznamom lokacij za postavitev prodajnih 

avtomatov, zagotoviti postavitev prodajnih avtomatov s toplimi ter hladnimi napitki ter prigrizki. 

Prodajni artikli morajo biti usklajeni z naročnikom.  

2. Izvajalec je dolžan na lastne stroške zagotoviti postavitev avtomatov v brezhibnem stanju in v polni 

pripravljenosti za uporabo, z vsemi potrebnimi dovoljenji in ustreznimi certifikati za varno obratovanje.  

3. Zavarovanje in odprava morebitne povzročene škode na prodajnih avtomatih je strošek izvajalca. 

4. Izvajalec je dolžan poskrbeti za pravočasno dostavo in oskrbo artiklov za prodajne avtomate, redno 
tehnično vzdrževanje, popravila oziroma servisiranje in izvajanje potrebnih nalog za zagotovitev 
higienskih in drugi zahtev, ki izhajajo iz predpisov skladno z zakonodajo.  

5. Izvajalec je dolžan naročniku plačati nadomestilo, ki se izračuna iz vsote naslednjih postavk: 

• minimalno 25 % od bruto zneska minimalno 25 % od bruto zneska minimalno 25 % od bruto zneska minimalno 25 % od bruto zneska od priporočene od priporočene od priporočene od priporočene MPCMPCMPCMPC    ponudnikaponudnikaponudnikaponudnika, , , ,  
in dodatnega fiksnega pribitka na priporočene MPC ponudnika 

• 0,90 EUR0,90 EUR0,90 EUR0,90 EUR    (z (z (z (z 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% DDV)DDV)DDV)DDV)    od vsakega prodanega artikla iz od vsakega prodanega artikla iz od vsakega prodanega artikla iz od vsakega prodanega artikla iz asortimaasortimaasortimaasortimajjjjaaaa    na lokaciji Stožicena lokaciji Stožicena lokaciji Stožicena lokaciji Stožice   

• 0,0,0,0,44440 EUR0 EUR0 EUR0 EUR    (z (z (z (z 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% DDV)DDV)DDV)DDV)    od vsakega prodanega od vsakega prodanega od vsakega prodanega od vsakega prodanega artikla artikla artikla artikla iz iz iz iz asortimaasortimaasortimaasortimajjjjaaaa    na preostalih lokacijah naročnikana preostalih lokacijah naročnikana preostalih lokacijah naročnikana preostalih lokacijah naročnika 
6. Izvajalec je dolžan mesečno poročati o številu in vrednosti prodanih artiklov za vsako lokacijo. 
7. Izvajalec je dolžan v asortima prodajnih artiklov v prodajnih avtomatih, na vseh lokacijah, ki so v 

upravljanju naročnika, vključiti tudi vodo blagovne znamke Šport Ljubljana, ki je tudi edina negazirana 
voda brez okusa. Nakupno-prodajne pogoje vode Šport Ljubljana stranki dogovorita z aneksom k 
osnovni pogodbi. 

 
Naročnik omogoča izvajalcu uporabo prostorov za postavitev prodajnih avtomatov v izmeri cca. 1 m2 za 
posamezni prodajni avtomat, ki ga je izvajalec dolžan uporabil izključno za postavitev prostostoječega 
prodajnega avtomata.  
 
Naročnik bo izvajalcu omogočil priključitev prodajnih avtomatov na električno ter vodovodno omrežje ter dostop 
do prodajnih avtomatov pooblaščenemu delavcu in serviserju izvajalca. 
 
Naročnik bo račune za nadomestilo izstavljal mesečno za pretekli mesec. Osnova za izstavitev računa je poročilo 
izvajalca o prodaji na posameznem avtomatu,  katerega naročnik (skrbnik) potrdi pred izstavitvijo računa. 


