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OBR-1

Naročnik: Zdravstveni dom Ptuj

Številka: JR/B-2/10
Datum: 6.10.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila
»SANITETNI MATERIAL «.
Na Portalu javnih naročil dne --, pod številko objave JN --, je bilo objavljeno obvestilo o
naročilu po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z enim ponudnikom.
Predmet javnega naročila: sukcesivna dobava SANITETNEGA materiala za obdobje dveh
let.
Rok pričetka: predvidoma 1.12.2010
Rok končanja: predvidoma 30.11. 2012
Kontaktna oseba s strani naročnika je Ana Starovič, univ. dipl. pravnik:




Tel.: 02-7871606
Fax: 02-7871617
E-mail: ana.starovic@zd-ptuj.si

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 19.10.2010 do 10.00 ure.
Ponudbo z obrazci pošljite na naš naslov v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj-ponudba
št. JR/B-7/10- sanitetni material«.
Javno odpiranje ponudb bo 19.10. 2010 ob 12.00 uri v prostorih naročnika .
Direktorica:
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

OBR-2

Naročnik: Zdravstveni dom Ptuj
Številka: JR/B-7/10
Datum: 6.10.2010

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponuditi ves zahtevani material iz sklopa za katerega odda ponudbo, v
nasprotnem bo njegova ponudba izločena. Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več
sklopov
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih.
2. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
- obrazec Ponudba (OBR-3);
- Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4);
- Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);
- Potrdila poslovnih bank, ki vodijo račune ponudnika;
- Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-6);
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice-za dobro izvedbo (OBR-7);
- Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (OBR-8);
- Predračun/specifikacija
- Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice+menica (OBR-9)
- parafiran Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-10).
3. člen
Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo vse
ponudnike, ki ne bodo oddali ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, izločil iz
ocenjevanja ponudb.
Dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja bodo posredovana prek portala javnih naročil.
Vprašanja oz. dodatna pojasnila se lahko zahtevajo do 13.10.2010 do 10.00 ure
4. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
ponudnika.
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja
ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem
koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta
javnega naročila.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Poklicna sposobnost
6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ekonomska in finančna sposobnost
8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega
računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov. Potrdilo ne sme biti starejše kot petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.
Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval tudi podatke iz uradnih evidenc,
ki jih je pridobil oziroma predložil ponudnik ali kandidat v drugih postopkih oddaje javnega
naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od 4 mesecev.
10. Ponudnik mora nuditi najmanj 30 dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-6)
Tehnična in kadrovska sposobnost
11. Ponudnik mora biti
- kadrovsko in tehnično usposobljen za izvedbo javnega naročila.
- da mu v preteklih 5 letih na katerikoli način ni bila dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem
- da bo na zahtevo naročnika dostavil zadostno količino vzorcev prijavljenih artiklov
- da je v zadnjih 3. letih pred objavo javnega naročila dobavljal ponujene materiale,
najmanj trem Zdravstvenim domovom oz. bolnišnicam v RS ali EU
Dokazilo: izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (OBR-8)
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 2. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
5. člen
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.
6. člen
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena ob izpolnjevanju
vseh razpisnih pogojev. Če bo več ponudnikov ponudilo isto ceno, bo opravljeno žrebanje na
katero bodo povabljeni ponudniki, ki so ponudili isto ceno.
Izbira najugodnejšega ponudnika bo opravljena po sklopih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejše ponudbe je
najnižja cena za posamezen sklop.
7. člen
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.
8. člen
Specifikacijo, ki velja kot predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite z
količinami. V stolpec »Materialno sredstvo, ki ga ponujate« vpišite naziv materiala,
proizvajalec, ponujeno pakiranje, dimenzije ipd.. Naročnik je navedel želeno pakiranje za
posamezne materiale. Ponujeno pakiranje ne sme bistveno odstopati od želenega (max
odstopanje +/- 10%.
Naročnik si pridržuje pravico, da od vsakega ponudnika zahteva dodatna pojasnila v zvezi s
predmetom naročila.. Če ponudnik ne da pojasnil v roku, ki ga določi naročnik, se njegova
ponudba izloči iz postopka. Naročnik si pridržuje pravico, da od vsakega ponudnika zahteva
propagandni material oz. vzorce materiala, ki ga ponuja. Stroške le-teh v celoti krije
ponudnik. Če vzorcev oz. propagandnega materiala ponudnik ne pošlje v za to določenem
roku, se njegova ponudba izloči.
9. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Menično izjavo za resnost ponudbe v znesku 2.000 EUR, s pooblastilom za izpolnitev
Menice (OBR-10).
Naročnik bo unovčil Menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
 če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni
ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila.
10. člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo
podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za
vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 4. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse
gospodarske subjekte skupaj.
11. člen
Ponudba mora veljati do vključno 31.1.2011.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
12. člen
Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da
se strinja z vsebino le-tega.
13. člen
Pouk o pravnem sredstvu
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 94/07 ZRPJN-UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže,da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi
ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku
oddaje javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in /ali razpisno dokumentacijo, se lahko
vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti
razpisne dokumentacije.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22.
členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 16110-7111290-______10.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh
od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
14. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
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.
Direktorica:
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

OBR-3

Ponudnik:_________________________
Naročnik:Zdravstveni dom Ptuj

PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ___________, pod
številko objave _____/2010, predmet »Sanitetni material «, se prijavljamo na vaš javni
razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka telefaxa
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Sklop

Vrednost z DDVv €

Vrednost brez DDV v €

Vrednost
v

I Sanitetni material
II Brizge
III EKG material
IV Katetri
V Maske
VI Tubusi
VII Igle, kanile
SKUPAJ

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

DDV
€

OBR-4

Ponudnik:_________________________
Naročnik:Zdravstveni dom Ptuj

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in
66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno
dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju in, da ni bil proti nam uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri imamo
sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja
in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni
register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
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;
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 6. iz 4. člena Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naročila, ne potrebujejo.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-5

Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ____________________________________, za
namene javnega razpisa _______________________________________________________,
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:
a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-6

Ponudnik:_________________________
Naročnik:_________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,
-

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem potrditve računa s
strani naročnika.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-7

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
_________________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________,
da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti za javni razpis _____________________________, pod številko objave
_______/2010, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni
razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 5.000,00 EUR.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico
plačati, ko dospe, v plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj na račun,
številka 01296-6030923331, odprt pri URSJT Slovenska Bistrica. Ponudnik izjavlja, da se
zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo
»BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika _________________________________, da
predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:
_________________

Opomba: ponudnik menice za dobro izvedbo obveznosti ne prilaga

Podpis in žig:
___________________

OBR-8

Ponudnik:_________________________
Naročnik:_________________________
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
Izjavljamo,
-

da smo kadrovsko in tehnično usposobljeni za izvedbo naročila

-

da nam v preteklih 5 letih na katerikoli način ni bila dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano z našim poslovanjem

-

da bomo na zahtevo naročnika dostavili zadostno količino vzorcev prijavljenih artiklov

- da smo v zadnjih 3. letih pred objavo javnega naročila dobavljali vse ponujene izdelke
najmanj trem Zdravstvenim domovom oz. bolnišnicam v RS ali EU in sicer:
1.__________________________________________ kont.oseba:________________
Tel. št.:_______________________, el. pošta: ______________________________
2.__________________________________________ kont.oseba:________________
Tel. št.:_______________________, el. pošta: ______________________________

3.__________________________________________kont.oseba:________________
Tel. št.:_______________________, el. pošta: ______________________________

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika

OBR-9

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
_________________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________,
da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni
razpis _____________________________, pod številko objave _______/2010, skladno z
določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem
obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 2.000,00 EUR. Ponudnik se odreka
vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v
plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj na račun,
številka 01296-6030923331, odprt pri URSJT Slovenska Bistrica. Ponudnik izjavlja, da se
zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo
»BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika _________________________________, da
predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:
_________________

Priloga: podpisana in žigosana menica- obvezna priloga

Podpis in žig:
___________________

OBR-10

VZOREC
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva 19 a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek
Uhan, dr. med., spec. (v nadaljevanju naročnik)
Matična številka: 5502420000
Davčna številka: SI30102090
in
Ponudnik___________________________________________________________________ ki ga
zastopa
______________________________________(v nadaljevanju prodajalec)
Matična številka ____________________
Davčna številka:_____________________
ŠtevilkaTRR:_________________________odprt pri ______________________________________
Skleneta :
OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI SANITETNEGA MATERIALA
1. člen
Stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega naročila za sukcesivno dobavo
SANITETNEGA materiala (v nadaljevanju: predmet naročila) ter da je bil prodajalec izbran kot
najugodnejši ponudnik za sklop __________________.
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil, dne ___________, pod številko objave _____/2010.

Protikorupcijska klavzula:
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.
2. člen
S okvirnim sporazumom se stranki dogovorita o izvajanju predmeta naročila za potrebe naročnika, v
skladu z razpisno dokumentacijo naročnika št. JR/B-7/10 z dne 6.10.2010 in ponudbeno
dokumentacijo prodajalca z dne _______________, ki sta sestavni del sporazuma ter določili le-tega.
Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let.
3

Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne
more vnaprej določiti.

Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne za obdobje enega leta.
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval, in si tako pridržuje pravico naročiti material v manjšem ali večjem obsegu od
predvidenega.
Naročnik in dobavitelj tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorita da bo naročnik pri
dobavitelju, kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo
potreboval in jih bo ta imel na razpolago.
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem naročilu preko
telefona, faksa ali elektronske pošte,naročilnice v odzivnem času _____ (največ 3) dni in po
potrebi urgentno v 24 urah.
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj eno tretjino deklariranega roka uporabe,
ki ga navaja proizvajalec ponujenega artikla.
4. člen
Cene artiklov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za čas trajanja
sporazuma.
5. člen
Če dobavitelj prodaja blago 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 blago po teh cenah.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu
dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva
ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo
kakovosti.
6. člen
Vso naročeno blago se v celoti prevzame na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se
opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
Dobavitelj mora material dobavljati v naročenih količinah.
7. člen
Cena posameznega materiala je določena v prilogi /specifikaciji in je sestavni del tega
okvirnega sporazuma.
8. člen
Naročnik bo dobavljen material v posameznem mesecu plačeval na podlagi prejetega računa v
roku 30 dni po prejemu računa, ki mora biti naročniku podan najkasneje do 10. v mesecu za
pretekli mesec.
9. člen
Rok za dobavo materiala je ________ (največ 7 ) dni od prejetega naročila.

Dobavitelj mora posamezni material dostaviti tudi urgentno, to je v 24 urah od naročila.
Dobavitelj mora imeti na zalogi zadostno količino materiala.
V primeru, da je ponudnik v zamudi z dobavo naročene količine materiala po svoji krivdi, je
za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5% od vrednosti
naročenega ter mu povrniti škodo, ki jo je utrpel zaradi zamude. Pogodbena kazen in škoda se
obračunata pri plačilu računa za material.
10. člen
Dobavitelj mora dobavljati takšen material, kot ga je navedel v ponudbi in v originalni
embalaži. Zagotovljene mora imeti tehnične in druge pogoje za redno izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti (npr. poslovne enote, prevozna sredstva, pogodbene izvajalce v ta
namen).
V primeru, da kvaliteta dobavljenega materiala ni v skladu z zahtevami tega razpisa oziroma
okvirnega sporazuma, se lahko prejeto zavrne (deloma ali v celoti), in sicer takoj ob dobavi z
ustrezno opombo na dobavnici, ali potem, ko to ugotovi. Dobavitelj je dolžan takoj oziroma
najkasneje v 2 dneh po zavrnitvi oziroma opozorilu na neustrezno kvaliteto dobaviti zadostno
količino materiala v pogodbeno dogovorjeni kvaliteti, sicer se šteje, da je z dobavo v zamudi.
11. člen
Dobavitelj je dolžan dobave materiala izvajati redno, pravočasno, v mesečnih naročenih
količinah ter v kvaliteti, ki je v skladu s ponudbo in okvirnim sporazumom. Vse elemente v
zvezi z izvajanjem pogodbenih določil je dobavitelj dolžan dogovoriti s pooblaščenim
predstavnikom naročnika.
12. člen
Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od podpisa tega okvirnega sporazuma, kot pogoj za
veljavnost okvirnega sporazuma, naročniku predložiti lastno bianco menico v višini _____ €.
Hkrati z menico predloži tudi izpolnjeno menično izjavo po vzorcu iz razpisne dokumentacije,
ki jo lahko naročnik tudi unovči pod naslednjimi pogoji:
 če se bo izkazalo, da dobave blaga ne opravlja v skladu z okvirnim sporazumom in
zahtevami razpisne dokumentacije;
 če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi kršitev na strani dobavitelja;
 če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi večje zamude, ki je nastala po izključni
krivdi dobavitelja.
Predložitev zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost tega
okvirnega sporazuma.
13. člen
Okvirni sporazum velja od _________ do __________.
14. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani
nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega

sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti
iz tega okvirnega sporazuma in nastalo škodo. Odpovedni rok je 1 mesec.
15. člen
Pooblaščeni predstavniki strank za izvajanje sporazuma so:
•
•

za naročnika: Jelka Mlinarič ,
za dobavitelja:___________________

Pooblaščeni predstavniki naročnika in dobavitelja sta obenem tudi skrbnika tega sporazuma.
16. člen
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v
kolikor pa to ne bo možno, je za reševanje pristojno sodišče na Ptuju.
Okvirni sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljen je v 4
enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 2 izvoda.

Številka:
Kraj in datum:

Številka: JR/B-7/10
Ptuj, dne ___________

PRODAJALEC:

NAROČNIK:
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
DIREKTORICA
Metka Petek-Uhan, dr. med. spec.

