Kidričeva ul 5b, 3270 Laško, Slovenija, Tel.: 03/7343600, Fax: 03/7343639
T R R 01257 - 6030921362

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
Kidričeva ulica 5b
3270 LAŠKO

Številka:JN-01/2015-OK1
Datum: 21.8.2015

STRANKAM OKVIRNEGA SPORAZUMA

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala

Spoštovani!
Na podlagi 6.točke 32.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14 v
nadaljevanju: ZJN-2), naročnik Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ul. 5b, 3270 Laško, izvede
ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim
naročilom objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN5349/14 z dne 9.5.2014 in Uradnem glasilu EU
št.2014/S 091-159125 z dne 13.5. 2014, za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega
materiala.
Na podlagi pravnomočne odločitev o oddaji javnega naročila za sklenitev okvirnih sporazumov ter
konkretnih pogodb za posamezen sklop, se izvede ponovno odpiranje konkurence med tistimi
strankami okvirnih sporazumov s katerimi je bila sklenjena letna pogodba.
Tisti ponudniki, s katerimi je naročnik na podlagi določil 5. člena konkretne pogodbe sklenil
pogodbo za obdobje treh let za posamezen sklop NE ODDAJO PONUDBE.
Ponudbeni predračuni za izvedbo ponovnega odpiranja konkurence med (navedenimi) strankami
okvirnega sporazuma se torej lahko oddajo za naslednje sklope in sicer:
Sklop 2: Zavojni in obvezilni material
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos;
Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin
Sklop 3: Material za nego ran
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos;
Simps's d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin;
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Sklop 4: Razkužila
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Combic d.o.o., Podnanos 66a, 5272 Podnanos;
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana;
Sklop 5: Kemikalije in potrošni material
Mikro+polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor;
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;

Sklop 8: Biokemijske preiskave vezane na aparat DIMENSION SIEMS
Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
Interexport d.o.o. Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda;
Sklop 10: Preiskave vezane na aparat Sysmex CA 500
Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
Interexport d.o.o. Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda;
Sklop 13: Presejalni testi
Mikro+polo d.o.o. Zagrebška 22, 2000 Maribor;
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Sklop 14: Preiskave vezane na aparat ROCHE ACCU CHECK AVIVA
Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana;
Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Sklop 15: Zobozdravstveni material
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Interdent d.o.o. Opekarniška cesta 26, 3000 Celje;
Sklop 16: Material za zobotehniko:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana;
Interdent d.o.o. Opekarniška cesta 26, 3000 Celje;

Sklop 16-podsklop: Kovina za zobotehniko:
Zlatarna Celje d.d., Kersnikova 19, 3000 Celje
Interdent d.o.o. Opekarniška cesta 26, 3000 Celje;
Za vse ostale ponudnike s katerimi je bila sklenjena pogodba za obdobje treh let veljajo določila
5. člena okvirnega sporazuma.
Naročnik bo med sklenitelji okvirnega sporazuma, na podlagi predloženih ponudb in merila razpisne
dokumentacije, za vsak posamezen sklop na podlagi najnižje končne ponudbene vrednosti z DDV
(seštevek vseh cen z DDV za vse vrste blaga po ponudbenem predračunu za posamezen sklop), ob
pogoju, da je ponudba spoznana kot popolna v smislu 16.točke 2.odstavka ZJN-2, izbral
najugodnejšega ponudnika ter s tem sklenil pogodbo za dobavo blaga za eno (1) letno pogodbeno
obdobje.
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Pri pripravi/izpolnitvi predračuna naj upošteva določila iz razpisne dokumentacije za javno naročilo
po odprtem postopku št. JN-01/2014, maj 2014 ter odgovore naročnika, ki se vežejo na blago
posameznega sklopa, objavljene na Portalu javnih naročil JN5349/2014, z dne 9.5.2014.
Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane vrste blaga posameznega sklopa, za katerega podaja
ponudbo (100%), v nasprotnem primeru se ponudba zavrne kot nepopolna.
Naročnik bo kot neprimerno in posledično kot nepopolno zavrnil ponudbo, v kolikot ponujeno
blago ne bo izpolnjevalo zahtev naročnika glede blaga iz tega povpraševanja in predmetne
razpisne dokumentacije.
Vsa dokumentacija za pripravo konkretnih ponudb je na spletnih straneh Zdravstvenega doma Laško,
kjer bodo objavljeni tudi morebitni popravki tabel in vsa dodatna pojasnila, ki so sestavni del
ponudbene dokumentacije.
Vprašanja v zvezi s pripravo ponudbenega predračuna lahko pošljete na naslov:
zd-lasko.greta@siol.net najkasneje do 26. 8. 2015 do 13. ure.
Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo ponudnik dostavi do 31. 8. 2015 do 10.00 ure na naslov:
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ul. 5b, 3270 Laško.
Ponudbe, ki zaradi nepravilne dostave naročnik ne prejme pravočasno ter ponudbe, ki bodo na naslov
naročnika prispele prepozno, bodo po končanem odpiranju neodprte vrnjene ponudnikom.
Ponudbo in vse zahtevane dokumente ponudnik predloži v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na sprednji del kuverte je potrebno napisati
»NE ODPIRAJ – JN5349/14«
Javnega odpiranja ne bo. Naročnik bo vse ponudnike o izbiri obvestil skladno z ZJN-2.
Naročnik bo predvidoma v roku 8 dni po prejemu ponudb obvestil ponudnike o izidu povpraševanja.
Naročnik in izbrani ponudnik za posamezen sklop bosta sklenila pogodbo za dobavo blaga, ki je
predmet tega naročila, katere vsebina bo enaka vzorcu iz tega povabila. Dopolnjena bo le s podatki iz
prijave/ponudbe. Naročnik izbranim ponudnikom ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil.
Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo najkasneje v roku osem (8) dni od prejema poziva k njeni
sklenitvi, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od ponudbe. V roku deset (10) dni od njenega
podpisa mora ponudnik naročniku izročiti tudi zahtevan finančni instrument za zavarovanje dobre
izvedbe posla.
Predložitev instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost
pogodbe.
Naročnik vse stranke okvirnega sporazuma za sklope povpraševanja obvešča o uvedbi postopka
odpiranja konkurence pisno, priporočeno po pošti.
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Celotno dokumentacijo, tj:
 Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov, z dne 21. 8. 2015 – ponovno odpiranje konkurence za
sklenitev pogodb o dobavi blaga za II. pogodbeno obdobje z vzorcem pogodbe o dobavi blaga;
 Obrazce Ponudbeni predračun v .xls obliki za posamezen sklop povpraševanja;
stranka okvirnega sporazuma/ponudnik prevzame v elektronski obliki na spletni strani naročnika ZD
LAŠKO – zavihek »Javni razpisi « oziroma na povezavi: www.zd-lasko.si - zadeva: POVABILO K
ODDAJI PONUDBE št. JN5349/14-OK1; Tabele ponudbeni predračuni OK1 Avgust 2015.
Ponudnik izpolni prazna polja Pogodbe o dobavi blaga, le-tega podpiše in žigosa.
V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.
Pripravila:
Greta Erazem

Direktorica
mag.Janja Knapič
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OBR-1
Javno naročilo št.: JN5349/14
Predmet javnega naročila:
DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA
Objava JN: na Portalu JN, pod št. objave: ________________ z dne ____________ ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave:
____________________________ z dne ___________________________

Na podlagi Povabila k oddaji ponudbe št. JN5349/14-OK1 oziroma izvedenega postopka ponovnega odpiranja konkurence za sklenitev
pogodb o dobavi blaga za II. pogodbeno obdobje dajemo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu z Navodili za njeno izdelavo,
kot sledi:
1.

PODATKI O PONUDNIKU

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
E- NASLOV PONUDNIKA
KONTAKTNA OSEBA:
E- NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
TELEFAX:
ID. ŠT. PONUDNIKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

PONUDBA št. __________________, DATUM____________________
Skupaj vrednost brez
DDV

Skupina blaga – sklop:

Sklop 2. Zavojni in obvezilni material
Sklop 3. Material za nego ran
Sklop 4. Razkužila
Sklop 5. Kemikalije in potrošni material
Sklop 8. Biokemijske preiskave vezane na aparat DIMENSION SIEMS
Sklop 10. Preiskave vezane na aparat Sasmex CA 500
Sklop 13. Presejalni testi
Sklop 14. Preiskave vezane na aparat ROCHE ACCU CHECK AVIVA
Sklop 15. Zobozdravstveni material
Sklop 16. Material za zobotehniko
Sklop 16-podsklop. Kovina za zobotehniko
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Skupaj vrednost z
DDV

Ponudnik za tem obrazcem OBVEZNO priloži:



izpolnjen, podpisan, žigosan in natisnjen obrazec Ponudbeni predračun (tabela v .xls formatu) za vsak sklop, za katerega podaja
ponudbo;
izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun v .xls formatu (MS Excel) za vsak sklop, za katerega podaja ponudbo, na CD/DVD.

Veljavnost ponudbe je do vključno ____________________ (ponudnik navede datum).
(Rok za veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni od skrajnega roka za oddajo ponudbe)

Kraj in datum: _______________________

Odgovorna oseba ponudnika:
___________________________

Žig:
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Podpis:

__________________

VZOREC
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag. Janja Knapič, ID št. za
DDV 92281753 (kot kupec)
in
………………………………………………………………………………………………., ki ga
direktor,………………………………. ID št. za DDV :……………………………….. (kot prodajalec)

zastopa

skleneta naslednjo

POGODBO O DOBAVI BLAGA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JN-01/2014, objavljen
na Portalu javnih naročil št.: JN5349/2014 z dne 9.5.2014, na podlagi 5. odstavka 32. člena ZJN-2 – okvirni
sporazum za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala.
Določila okvirnega sporazuma veljajo v celoti tako glede obveznosti, izvedbenih pogojev, načinov naročanja,
itd, razen v primerih, ko je s to pogodbo določeno drugače.
Kupec je v skladu z 6.točko 32.člena ZJN-2-UPB5 (Ur.l. RS, ŠT. 12/13) ter 4.členom okvirnega sporazuma s
pisnim povabilom št.______________ z dne___________ izvedel ponovno odpiranje konkurence – pozval
stranke sporazuma za posamezen sklop k predložitvi ponudbe ( v nadaljevanju:povabilo) za dobavo blaga,
opredeljenega v povabilu.
2. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del te
pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo naročnika št. JN-01/2014 in ponudbeno dokumentacijo
prodajalca.
3. člen
Prodajalec je bil na podlagi ponudbenega predračuna št.___________z dne_________ (v
nadaljevanju:ponudbeni predračun) v skladu z merilom za izbiro ponudbe iz razpisne dokumentacije z
Obvestilom/odločitvijo naročnika o oddaji posameznega naročila št.____________ z dne_____________ izbran
kot najugodnejši prodajalec za dobavo blaga:__________________________, za obdobje
od___________do____________.
4. člen
Predmet javnega naročila so sukcesivne nabave blaga, ki jih kupec po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne. Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo
kupec v obdobju enega leta kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
Prodajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal kupcu po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem
naročilu v odzivnem času 24 ur, če ni drugače dogovorjeno.
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5. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je končna cena (z DDV), določena v ponudbenem predračunu za vse artikle
fiksna in velja za čas veljavnosti pogodbe, zato jo prodajalec ob vsakokratni dobavi v obdobju od ____________
do _________________ ne sme spreminjati.
V kolikor prodajalec ne spoštuje pogodbenega določila v zvezi s fiksnostjo cene ima kupec pravico, da takoj
odstopi od pogodbe. V kolikor prodajalec ravna v nasprotju s 1. odstavkom, lahko kupec vnovči finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
6. člen
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše
od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora pooblaščena oseba prodajalca vsakodnevno takoj ob sprejemu dnevne
količine naročila blaga po telefonu ali telefaksu sporočiti pooblaščeni osebi - nabavnemu referentu kupca
posamezne akcijske cene naročenega blaga.
Cena dnevno izdobavljenega blaga mora biti evidentirana tudi na dobavnici.
Račun o dobavi blaga bo dobavitelj izstavljal enkrat mesečno na naslov naročnika. Račun mora biti:
a) razdeljen po stroškovnih mestih naročnika, vso dobavljeno blago po posameznem stroškovnem mestu
pa na koncu obračunano brez DDV in z DDV, ter
b) ob koncu računa pa skupni znesek vseh stroškovnih mest obračunan brez DDV in z DDV.
7. člen
Prodajalec mora kupcu za ves čas dobave blaga zagotavljati kakovost proizvodov, ki mora ustrezati obstoječim
standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. V kolikor prodajalec kupcu
ponudi blago drugega naziva - ima kupec pravico, da blago takoj zavrne in prične postopek za odstop od
pogodbe in odvzem priznanja usposobljenosti in sposobnosti.
Naročnik lahko prodajalcu oporeka kakovost blaga takoj ob prevzemu tako, da se sestavi reklamacijski zapisnik.
Prodajalec mora reklamacijo blaga nemudoma upoštevati. V kolikor prodajalec reklamacije ne upošteva, ima
kupec pravico, da odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim kandidatom, ki je ponudil drugo najugodnejšo
ponudbo, kupec pa lahko vnovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če kupec ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi drugo
kakovostno blago. Če prodajalec blaga ne zamenja, lahko kupec zahteva ustrezen pregled blaga po inšpekcijski
službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti na strošek prodajalca.
OBVEZNOST PRODAJALCA:
- da bo ob dobavi nevarnih snovi v skladu s posebnimi predpisi predložil »varnostni list« v slovenskem jeziku;
Dobavljeno blago, ki šteje kot nevarno blago/pripravek, skladno s predpisi, bo ustrezno označeno z etiketo, ki
navaja podatke z varnostnimi napotki in navodili za uporabo posameznega izdelka.
8. člen
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi
takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
9. člen
Kupec bo poravnal znesek za dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun
prodajalca.
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10. člen
V primeru zamude pri plačilu lahko prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
11. člen
Kontaktna oseba prodajalca je: g. ………..
Kontaktna oseba kupca je :………………..
12. člen
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če prodajalec pri
naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe. O odstopu od
pogodbe kupec pisno obvesti prodajalca. V primeru odstopa od pogodbe kupec vnovči instrument finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. 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.
14. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot
dobra gospodarja.
15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbenimi stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno
pristojno sodišče.
16. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
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Sestavni del te pogodbe je ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 %
končne pogodbene vrednosti.

Štev.:
Datum :

PRODAJALEC:
__________________

KUPEC:
__________________

__________________

__________________
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