VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
ki sta jo sklenila:
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI
Izlake 13, 1411 Izlake
Davčna številka: SI20806434
Matična številka: 5206758000
ki ga zastopa direktorica Mateja Černi, univ.dipl.ekon.
(v nadaljevanju naročnik)
in
_______________________________________
_______________________________________
Davčna številka: __________________________
Matična številka: _________________________
ki ga zastopa: ____________________________
(v nadaljevanju dobavitelj)
in
(več dobaviteljev je samo v sklopu 11)
Sklepata/jo

OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA
številka JN-43001-01/2020-___(št. sklopa)

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski izvedel javno naročilo po odprtem
postopku z objavo na portalu za predmet naročila SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH
IN EKOLOŠKIH ŽIVIL,
- da je bilo naročilo objavljeno na portalu JN pod oznako __________________,dne _________
in na portalu EU pod oznako ______________, poslano v objavo dne_______________.
da je dobavitelj izbran na podlagi odločitve o oddaji naročila, objavljeni na portalu JN dne
da je sestavni del okvirnega sporazuma razpisna dokumentacija in ponudba dobavitelja.

PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je sukcesivna dobava živil, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti. Pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev in sicer od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.
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Naročnik bo za dejansko izvedbo dobav sklenil okvirni sporazum z enim, najbolj ugodnim
ponudnikom, ki bo izvajal dobave za obdobje, ki bo navedeno v pogodbi, razen pri sklopu 8 (Sveže in
suho sadje, sveža in suha zelenjava), kjer bo okvirni sporazum sklenjen s tremi najugodnejšimi
ponudniki.
Opis predmeta pogodbe, vrsta, lastnosti, kakovost in dodatne zahteve naročnika so opredeljeni in
podrobneje določeni z razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbo dobavitelja (v nadaljevanju
ponudba), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del.
Količine in vrste živil po predračunu so okvirne. Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celotno
količino po ponudbenem predračunu. Naročnik bo v obdobju, za katerega je sklenjena pogodba,
naročal le tiste vrste in količine živil po predračunu, ki jih bo dejansko potreboval.
3. člen
Okvirni sporazum se sklepa za naslednje sklope:
(odvisno od predložene ponudbe in odločitve o oddaji naročila)

ROK TRAJANJA SPORAZUMA
4. člen
Okvirni sporazum se sklepa za čas od 1.3.2021 do 28.2.2023.
Naročnik ima pravico, da brez obveznosti do dobavitelja prekine okvirni sporazum, če ugotovi kršitve
pogodbenih določil, na podlagi pisnega obvestila, z odpovednim rokom, ki ga navede v obvestilu.
Dobavitelj ima pravico, da odstopi od okvirnega sporazuma na podlagi pisnega obvestila, z
odpovednim rokom 60 dni.
CENE IN VREDNOST SPORAZUMA
5. člen

Skupna ocenjena vrednost vseh dobav živil za vse sklope, ki so predmet te pogodbe, za celotno
obdobje trajanja pogodbe znaša ………………………………………... EUR z DDV, (z besedo
_________________ evrov 00/100 z DDV).
in sicer po sklopih: ____________________________________________________
Dobavitelj se obvezuje, da bo živila, ki so predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku
dobavljal po cenah, ki jih je navedel v predračunu, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe.
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Dobavitelj zagotavlja naročniku fiksne cene za celotno obdobje sporazuma; spremenijo se lahko
samo pod pogoji, ki so navedeni v naslednjem odstavku. Vse cene so opredeljene na mersko enoto
in vključujejo tudi dostavo blaga na naslov naročnika, v skladišče naročnika razloženo.
Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12 mesecev od začetka uporabe okvirnega
sporazuma. Po preteku fiksnosti cen, se cene po ponudbenem predračunu lahko spremenijo le pod
pogoji, kot je navedeno v nadaljevanju. Izbrani ponudnik bo po preteku obdobja fiksnosti cene na
enoto mere živil iz ponudbenega predračuna lahko spremenil le ob soglasju naročnika. Naročnik bo
pisno soglasje za spremembo cen izbranemu ponudniku izdal na njegov predhodni pisni predlog, in
sicer le zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v
večletnih pogodbah javnega sektorja. Za regulacijo se upošteva kumulativni indeks cen za hrano, ki ga
uradno objavlja Statistični urad RS
Izjema velja za sklope sezonskega značaja in sicer sklop: 1: Sveže sadje in zelenjava, stročnice, sušeno
sadje, kjer bo naročnik sklenil okvirni sporazum s tremi najugodnejšimi ponudniki. Naročnik bo v
času trajanja okvirnega sporazuma kupoval posamezne artikle za ta sklop iz ponudbenega
predračuna pri tistem dobavitelju, ki bo nudil nižje cene za posamezne artikle blaga v času nabave. V
okviru teh dobav bodo dobavitelji posredovali nove cenike enkrat na mesec. V koliko ponudnik ne bo
poslal novega cenika najkasneje do 20. v mesecu, se bo domnevalo, da velja cenik iz preteklega
obdobja.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna
stopnja za blago, ki je predmet te pogodbe, se lahko cene korigirajo v višini nastale davčne
spremembe z dnem veljavnosti nove davčne stopnje.
Naročnik ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru nedoseganja orientacijske vrednosti iz
dobaviteljeve ponudbe.
6. člen
V primeru potrebe po živilih, ki niso navedena v ponudbenem predračunu in jih bo naročnik v času
veljavnosti pogodbe potreboval, bo naročnik dogovoril dobavo in ceno le-teh z dobaviteljem. Vsi
ostali pogoji, ki se nanašajo na izvedbo naročila, pogoje in dobavo bodo veljali enaki kot za ostala
živila.
Če dobavitelj prodaja živila, ki so predmet te pogodbe, po akcijskih cenah v določenih obdobjih
oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem
pisno seznaniti in mu ponuditi živila po teh cenah.
PLAČILNI POGOJI
7. člen
Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi dobavnice, podpisane s strani naročnika. Podpisana
dobavnica je priloga k računu.
Naročnik se obveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dni od datuma prejema računa na transakcijski
račun dobavitelja. Dobavitelj bo v prvih petih delovnih dneh naslednjega meseca, naročniku izdajal
mesečni (zbirni) e-račun za dobavljeno blago v preteklem mesecu. Če plačilni dan sovpada z dnem, ko
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je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem prometu ni opredeljen kot plačilni dan, se za dan
plačila šteje naslednji delovni dan.
Na prejetem računu mora biti obvezno naveden sklic na pogodbo (primer: Okvirni sporazum št.: JN43001-01/2020-……).
V primeru reklamacije živil se plačilo delno ali v celoti zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.

8. člen
Dobavitelj je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z
Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 77/16 in 47/2019).
DOBAVA IN PREVZEM
9. člen
Naročnik bo živila naročal z naročilnicami, ki jih bo dobavitelju pošiljal na elektronski naslov
________________________________________. Izjemoma se lahko živila naročijo tudi telefonsko.
Dobavitelj se obvezuje, da bo celotno naročeno količino za določen dan dobavil hkrati.
Naročnik si pridržuje pravico, da živila naroča po komadih, litrih, kilogramih in ni dolžan prevzeti
transportnega pakiranja.
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce živil, da jih lahko naročnik preizkusi in se na
osnovi tega odloči o naročilu.
10. člen
Rok dobave za posamezne sklope in ura dostave sta določena v razpisni dokumentaciji, ki je priloga te
pogodbe in njen sestavni del.
Dobavitelj mora dobaviti naročena živila zahtevane vrste in kakovosti in jih brez predhodnega
dogovora z naročnikom ne sme zamenjati z drugimi.
Prevzem je opravljen z dnem podpisa dobavnice. Pri prevzemu mora biti vedno navzoča oseba s
strani naročnika. V nobenem primeru ni dovoljeno, da dobavitelj živila pušča na prostem, pred
objektom naročnika. V takem primeru lahko naročnik dobavljena živila zavrne in zahteva nova z
odzivnim časom kot je opredeljeno za nujno dobavo. Naročnik ne prevzema odgovornosti in ne
poravnava računov za živila, ki niso bila prevzeta s strani naročnika in prevzem potrjen s podpisom
dobavnice.
Nujna dobava pomeni odzivni čas dveh ur od poziva naročnika ali daljši, če ga izrecno določi naročnik.
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11. člen
Kvaliteta dobavljenih živil mora biti za vsa posamična naročila enaka in nespremenljiva. Naročnik bo
prevzel od dobavitelja živila pod pogojem, da le-ta ustrezajo pogodbeno dogovorjeni kvaliteti in da
dobavljena količina ustreza naročeni.
Če dobavljena živila ne ustrezajo naročenemu, jih bo naročnik zavrnil in zahteval, da dobavitelj
dobavi nova, ustrezna živila z odzivnim časom kot je opredeljeno za nujno dobavo.
Če naročnik neustreznost dobave ugotovi naknadno, o ugotovitvah pripravi reklamacijski zapisnik, ki
ga po elektronski pošti posreduje dobavitelju.
Kakovost živil mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma
spremljajočih dokumentih. V primeru dvoma o ustrezni kakovosti živil lahko naročnik zahteva
ustrezen pregled dobavljenih živil pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja
kontrolo kakovosti. V primeru, da je naročnikov sum glede kakovosti z analizo potrjen, stroške
pregleda krije dobavitelj.
12. člen
Dobavitelj bo moral na zahtevo naročnika ob dobavi ekološko pridelanega živila predložiti kopijo
veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer naročnik dobavo takega živila lahko zavrne.
Izjema velja za predpakirana ekološko pridelana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na
transportni embalaži.
13. člen
V kolikor v času trajanja te pogodbe posamezni artikli iz ponudbenega predračuna niso več v prodaji
ali se na trgu nehajo proizvajati ali jih proizvajalec umakne iz trga, jih mora dobavitelj nadomestiti z
enakovrednimi artikli ali boljšimi. Pri tem se cena na enoto na sme spremeniti.
O zamenjavi artiklov iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj takoj, ko nastanejo okoliščine za
zamenjavo s podano obrazložitvijo obvestiti naročnika. Naročnik zamenjavo artiklov potrdi v kolikor
zadoščajo zahtevam navedenim v prejšnjem odstavku.
14. člen
Naročnik si izrecno pridržuje tudi pravico, da bo posamezno blago nabavljal tudi pri drugem
dobavitelju v primeru, da naročnik ugotovi, da njegovi uporabniki v večjih količinah od običajnih
zavračajo artikle posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih znamk ali dobaviteljev, ki jih je
ponudnik ponudil v svoji ponudbi, ali ti zaradi kakšnih drugih razlogov ne ustrezajo vsem
naročnikovim zahtevam, izbrani ponudnik, pa ne bo želel ali mogel zagotoviti ustreznega artikla
druge blagovne znamke ali trgovskega imena. Naročnik si posebej pridržuje tudi pravico, da
posameznih artiklov ne naroča pri izbranemu ponudniku v sklopu, če blago posameznih blagovnih
znamk oziroma trgovskih imen po okusu, vonju, videzu ali zaradi drugih razlogov ne ustreza v celoti
naročnikovim zahtevam oziroma zahtevam njegovih uporabnikov in ti taka živila oziroma obroke
pripravljene iz njih zavračajo v količinah večjih od običajnih. V navedenih primerih bo naročnik
izbranega ponudnika najprej opozoril na neustreznost posameznega artikla oziroma njegovo
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zavračanje s strani uporabnikov in mu ponudil možnost, da dobavlja ustrezen artikel skladno z
zahtevami naročnika. Če ponudnik v tem primeru ne bo izpolnil zahtev naročnika bo ta take artikle
nabavljal pri drugem dobavitelju. Prav tako si naročnik izrecno pridržuje diskrecijsko pravico naročati
blago drugem dobavitelju v vseh ostalih primerih, ki niso izrecno navedeni v gornjih določbah, če
določeno blago potrebuje, pa mu ga izbrani dobavitelj, ki je podal najugodnejšo ponudbo za sklop iz
kateregakoli razloga ne more dobaviti.
Enako velja tudi za sklop 8 (sveže in suho sadje, sveža in suha zelenjava), kjer se bo iz vseh zgoraj
navedenih razlogov ustrezno živilo naročilo pri naslednjem najbolj ugodnem ponudniku iz okvirnega
sporazuma.
DOSTAVA IN EMBALAŽA
15. člen
Dobavitelj mora živila do naročnika dostaviti sam ali pa za to v svojem imenu in za svoj račun
pooblasti drugega prevoznika. Prevoz se mora izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami, ki
zagotavljajo kakovost in zdravstveno neoporečnost živil.
Vsa živila morajo biti med transportom ustrezno higiensko zavarovana in transportirana v skladu s
predpisanimi pogoji, tako da ne pride do prekinitve hladne ali zamrzovalne verige.
Dobavitelj je dolžan uporabljati le čisto, zdravstveno neoporečno in vzdrževano embalažo. Povratno
embalažo mora dobavitelj prevzeti in odpeljati ob naslednji dobavi. V primeru, da dobavitelj ne bo
odpeljal embalaže, lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira prevoz embalaže.
Dobavitelj je dolžan naročniku na njegovo zahtevo zagotoviti primerne kontejnerje za zbiranje
nepovratne embalaže.
OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
16. člen
Dobavitelj naročniku jamči:
- da bo svoje naloge opravil v skladu z določili te pogodbe, predpisi, ki urejajo področje živil in v
interesu naročnika;
- da bodo kupljena živila popolnoma ustrezala vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki
so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe;
- da so vsi podatki in dokumenti iz ponudbe ter priloženi dokumenti in podatki v času izvajanja
pogodbenih obveznosti resnični in da morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, v
nasprotnem primeru dobavitelj naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala;
- da bo izvajal sukcesivne dobave pravočasno v skladu z določili v razpisni dokumentaciji naročnika;
- da bo pisno obvestil naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko,
vrednostno ali terminsko izvršitev določil pogodbe;
- da bo naročniku dobavljal kakovostna in zdravstveno neoporečna živila, ki ustrezajo vsem
predpisom, ki določajo pogoje za posamezno vrsto živil;
Dobavitelj mora pri izvedbi dobav, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo
upoštevati okoljevarstvene predpise.
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OBVEZNOSTI NAROČNIKA
17. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
- dobavitelju pravočasno sporočal potrebne količine živil;
- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
- obveščal dobavitelja o ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih v zvezi z izpolnitvijo njegovih
obveznosti;
- plačeval naročeno blago v dogovorjenih rokih.

PODIZVAJALCI
Opomba: Določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo dobavitelj
nastopal skupaj s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta.
18. člen
Dobavitelj bo predmet te pogodbe izvajal s podizvajalci navedenimi v izpolnjenem obrazcu
__________________ , ki je del ponudbene dokumentacije dobavitelja in sestavni del te pogodbe, v
obsegu in na način, ki je določen v tem obrazcu.
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu, ki
neposredno plačilo zahteva skladno s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
19. člen
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianco menico in menično izjavo) mora
dobavitelj predložiti naročniku ob podpisu pogodbe v primeru, da je ocenjena vrednost okvirnega
sporazuma višja kot 10.000 EUR in sicer v višini 10 % vrednosti pogodbe z DDV.
Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti do 28.2.2021.
20. člen
Naročnik bo vnovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravočasno ali ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z
določili te pogodbe ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe.
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21. člen
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o
tem, da je uveljavil finančno zavarovanje, obvestiti po e-pošti pisno najkasneje 3 (tri) dni po dnevu,
ko je finančno zavarovanje predložil v izplačilo.

PREKINITEV POGODBE
22. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če
dobavitelj pri naslednjih dobavah ne bo upošteval upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik
prekine pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. O prekinitvi pogodbe bo naročnik pisno obvestil
dobavitelja s poštno povratnico. Odpovedni rok je petnajst (15) dni.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:
- če dobavitelj krši določila te pogodbe ali
- če dobavitelj naročniku v času trajanja pogodbe ne dobavi blaga pravočasno, ob dogovorjenem
času ali na dogovorjen način in dobavitelj posledic ne odpravi v odzivnem času, ki je opredeljen v
tej pogodbi oziroma v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila ali
- če dobavitelj v času trajanja pogodbe dobavi živila, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti ali kakovosti
in jih ne zamenja v odzivnem času, ki je opredeljen v tej pogodbi ali
- če dobavitelj v času trajanja pogodbe dobavi živila, ki ne ustrezajo zahtevani količini ali naročeni
enoti in jih na zahtevo naročnika ne zamenja v odzivnem času, ki je opredeljen v tej pogodbi
oziroma v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila ali
- če dobavitelj v času trajanja pogodbe ne prevzame embalaže v roku, ki je opredeljen v tej
pogodbi oziroma v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila ali
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste ali količine dobav ali
- če se ugotovi, da dobavitelj kakorkoli ne spoštuje veljavnih predpisov s področja kakovosti ali
zdravstveno higienske neoporečnosti živil ali se ugotovi, da nima vzpostavljenega sistema
notranje kontrole v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ali
- če dobavitelj ne upošteva pravil in pogojev v zvezi s prevozi živil ali
- če dobavitelj ne izpolni obveznosti na način predviden s to pogodbo.
V primeru prekinitve pogodbe oziroma odstopa od pogodbe je naročnik dobavitelju dolžan poravnati
vse še neporavnane nesporne dobave živil.
23. člen
Naročnik bo lahko izločil dobavitelja pri oddaji naslednjega javnega naročila v primeru, če dobavitelj
ne bo upošteval reklamacij in se bodo reklamacije na kakovost dobavljenega blaga ali na
pravočasnost dobav ponovile tri krat ali večkrat v času veljavnosti pogodbe.
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z morebitnimi kršitvami te pogodbe dobavitelju sporočal v pisni
obliki.
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SKRBNIK POGODBE
24. člen
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _________________________, na strani dobavitelja pa
__________________________

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku naročnika
obljubil, ponudil ali dal 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 kupcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavnikom naročniku ali predstavniku naročnika, drugi stranki sporazuma ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

SOCIALNA KLAVZULA
26. člen
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
dobavitelja ali njegovega podizvajalca.
KONČNE DOLOČBE
27. člen
Dobavitelj je dolžan ob podpisu pogodbe predložiti izjavo o lastniški udeležbi skladno z določili
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
28. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta
obe podpisnici pogodbe. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je
dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki te pogodbe.
29. člen
Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe.
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo
doseči neveljavno določilo.
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30. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo
mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

31. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in dobavitelj
en (1) izvod. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne ta pogodba veljati z dnem obojestranskega
podpisa pogodbe.

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:
Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski,
Izlake 13, 1411 Izlake
Mateja ČERNI, univ.dipl.ekon.
direktorica
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