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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa, predložijo ponudbo v skladu z Zakonom
o javnem naročanju ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni list RS št. 12/2013 in 19/14) ter navodili za izdelavo ponudbe iz
te razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki na e-mail naslovu: racunovodstvo@zd-lasko.si, kamor pošljejo
svojo zahtevo za pridobitev dokumentacije ali na spletni strani javnega zavoda – zavihek javni razpisi.
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Rok za predložitev ponudbe

Za pravočasno se bo štela ponudba, ki je dostavljena naročniku 14.10.2015 do 10.00 ure.
Dokumentacija mora biti dostavljena po pošti ali osebno v računovodstvo ZD Laško (Kidričeva ulica 5b, Laško).
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure navedene v objavi na portalu in razpisni dokumentaciji se bo
štelo, da je predložena prepozno.
Ponudba, oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, ki prispe k naročniku po poteku roka, se bo
štela kot nepravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju neodprta vrnjena pošiljatelju.
Nepravočasno predložene in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in neodprte
vrnjene ponudnikom.
Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
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Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.10. 2015 ob 11.30. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma LAŠKO.
Odpiranje ne bo javno.
V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 so javni podatki količina, specifikacije in cena na enoto, vrednost
posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku treh
delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.
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Veljavnost ponudbe

Ponudba brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi vključno do 14.12.2015.

Laško, 30.9.2015

mag. Janja KNAPIČ
direktorica
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1

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1.1

Vrsta postopka

Naročnik bo javno naročilo izvedel po postopku malih vrednosti, skladno z določili 30. a člena ZJN-2 UPB-5 in ZJN2E (Uradni list RS št. 12/2013 IN 19/14)

1.2

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je: SANITETNO VOZILO.
Vozilo mora biti novo.

Variantne ponudbe
Variante ponudbe niso dopustne, naročnik jih v primeru prejema ne bo upošteval.

1.3

Sodelovanje

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izreka interes s tem, da
naročniku odda ponudbo.
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika, skladno z določili 13. točke 71. člena, v postopku javnega naročanja ali pri
izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
-

svojih ustanoviteljih, družabnikih, vključno s tihimi družabniki, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z
njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati v roku osmih dni od prejema poziva.

1.3.1

TUJI PONUDNIKI

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
V kolikor država, v kateri ponudnik ima svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež.
Tuji ponudniki morajo v RS imeti svojega predstavnika oz. predstavništvo, ki bo za njih operativno izvajalo vse posle.

1.3.2

PODIZVAJALCI

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil
pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitve oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s
predmetom javnega naročila.
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev.
V kolikor namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora:
- priložiti seznam vseh podizvajalcev;
- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača
podizvajalcem;
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- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalce poravna podizvajalčevo
terjatev do glavnega izvajalca;
- podizvajalsko pogodbo v originalu iz katere so razvidni:
podatki o podizvajalcih (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
dele javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna
navedba vrste in obseg del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);
del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzeme glavni ponudnik
(natančna navedba vrste in obseg del);
izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo.
Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika obvezna v skladu s 7. odstavkom
71. člena ZJN-2. Ponudnik mora za izvedbo neposrednih plačil k svojemu računu (situaciji) priložiti račune (situacije)
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega
računa/situacije, neposredno plačuje podizvajalcem, ter soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto
glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).
V kolikor se po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec in/ali če ponudnik sklene pogodbo z
novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v petih dneh po spremembi naročniku predložiti svojo izjavo:
- da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca;
- pooblastilo naročniku za plačilo prevzetih in izvedenih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu;
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

1.3.3

SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od
izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo jasno razvidno:
-

imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe;
da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev
naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično
izpolnjevati naslednje pogoje iz 2.5 točke teh navodil:
- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov);
- pogoje potrebne za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomske in finančne pogoje.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev naročila.
Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno. Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila.
Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz teh navodil pa ponudniki iz skupine izpolnjujejo skupno.
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo biti pa
izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost itd.) ki so določene v teh navodilih.
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1.3.4

SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno
naravo povezave z njimi. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva,
potrebna za izvedbo naročila (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da ponudnik takih
dokazil ne priloži, bo njegova ponudba izločena iz postopka).

1.4

Pojasnilo razpisne dokumentacije

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se zahtevajo preko portala javnih naročil. Naročnik bo objavil
pojasnila razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil najpozneje do 8.10.2015 do 14.00 ure, pod pogojem, da
je bila zahteva posredovana pravočasno.
Rok, do katerega ponudniki lahko zahtevajo pojasnila je do 7.10.2015 do 14.00 ure pred rokom za prejem ponudb.

1.5

Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za
predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na portalu javnih naročil.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 5 (pet) ali manj dni pred rokom, določenim
za predložitev ponudb bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
Z premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki
posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Te spremembe in roki bodo objavljeni na portalu javnih
naročanj.

1.6

Sestanek s potencialnimi ponudniki

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

1.7

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka pred rokom za oddajo ponudb, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik, v skladu z navedbami 3. odstavka 80. člena si pridržuje pravico da:
-

zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da
začne nov postopek;
- ne sklenitve pogodbe po sprejemu odločitve o oddaji naročila o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno
obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati
izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.
Naročnik ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov, ki so jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije.

1.8

Dodatna naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izbranemu ponudniku po postopku s pogajanji
brez predhodne objave (skladno s določili 2. odstavka 29. člena ZJN-2).
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1.9

Postopek s pogajanji

V primeru, da postopek oddaje javnega naročila ni mogoče zaključiti z izbiro najugodnejšega ponudnika, ker ni bila
pridobljena nobena pravilna ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse ponudbe nepravilne ali nesprejemljive, si
naročnik pridržuje pravico oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave oz. po postopku s
pogajanji.
Predmet pogajanja so lahko tehnične karakteristike vozila, cena vozila in dobavni rok.

2

Ponudba

2.1

Uporaba jezika

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, z izjemo katalogov, prospektov, tehnične dokumentacije in
referenc, ki so lahko predloženi v tujem jeziku. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski
jezik.

2.2
2.2.1

Ponudbena dokumentacija
IZPOLNITEV PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki
ima pravico zastopanja ponudnika. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.
Ponudnik podpise, žigosa in parafira vsako stran vzorca pogodbe. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka
pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati vse ostale obrazce iz ponudbe.
Vsi listi ponudbene dokumentacije naj bodo zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom ali unikatno
nalepko ponudnika, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati. Izjava za pridobitev osebnih podatkov, naj bo
vložena tako, da jo je možno brez poškodovanja vezave izločiti iz ponudbene dokumentacije zaradi preverjanja
resničnosti podatkov pri pristojnih organih. Priporočamo mape pvc U, s sponko ali klip sistemom.

2.2.2

LISTINE V PONUDBI

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni treba notarsko overiti. Izjema od tega so le:
- listine tujih ponudnikov;
- finančno zavarovanje in izjave banke/zavarovalnice, ki morajo biti predloženi izključno v originalu.
Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih
primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan,
določen za predložitev ponudbe.

2.2.3

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju ponudb možno ugotoviti,
da je zaprta tako, kot je bila oddana. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov naročnika:
Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško
V levem spodnjem delu ovojnice oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«, številka objave javnega naročila na portalu
javnih naročil in predmet naročila » SANITETNO VOZILO «.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja ponudbe.
Na naslov naročnika se ponudba lahko dostavi po pošti ali osebno v računovostvo ZD LAŠKO (Kidričeva 5b, Laško).
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2.2.4

DOPOLNITEV, SPREMEMBA ALI UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za oddajo ponudb, pri tem mora biti na ovojnici
naveden predmet naročila, številka objave in vidno označeno «SPREMEMBA PONUDBE» ali »DOPOLNITEV
PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«.
Če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb, bo naročnik unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe.

2.2.5

POPRAVLJANJE NAPAK

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik podpisati in žigosati.

2.2.6

DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

V kolikor naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil.
Ni dovoljeno spreminjati:
- cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril;
- dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila;
- elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel.
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

2.2.7

NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil
iz nadaljnjega postopka oddaje naročila. Naročnik bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami.

2.3

Stroški priprave dokumentacije

Vse stroške vezane na pripravo in predložitvijo ponudbe (Vključno s stroški tehnične dokumentacije prospektni
material, katalogi, tehnični opisi …) nosijo ponudniki sami.

2.4

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki so po vsebini in
obliki enaki obrazcem iz te razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti in priloge v ponudbi morajo biti pripravljeni tako,
da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata.
Ponudbena dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, mora vsebovati po vrstnem redu zložene naslednje dokumente,
da se bo štela za pravilno:
1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku – gospodarskem subjektu Obr. 1;
2. Izpolnjen obrazec Ponudba/pedračun za osebno vozilo Obr. 2,
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila Obr. 3;
4. Izjava o podizvajalcih Obr. 4, v kolikor nastopa s podizvajalcih še obrazce 4a in 4b;
5. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc za pravno osebo in nosilce pooblastil
Obr. 5;
6. Podatki o ponudniku/davčnem zavezancu Obr. 6;
7. Izjavo, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve in zahtevane tehnične karakteristike Obr. 7 in Obr. 7/a;
8. Seznam izvedenih dobav Obr.8 in strokovna priporočila (reference) Obr. 8/a;
9. Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe Obr. 9;
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10. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe;
11. Izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in
finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem času Obr. 10;
12. Akt o skupni izvedbi, (v primeru da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo).
Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika.
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco
ponudnikov z negativnim referencami.
Pravočasna ponudba je ponudba, ki je naročnik prejme do izteka, določenega za prejem ponudb. Ponudba mora biti
pravilno opremljena (skladno s 2.2.3. točko teh navodil). Vse nepravočasno prispele ponudbe bo komisija izločila iz
postopka odpiranja ponudb in jih bo neodprte vrnila ponudniku.
Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.
Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del
dokumentacije objavljene na portalu JN ali zahtevane preko podanega e-mail naslova ali pridobljene na
spletni strani zavoda. Dokumentacija se ne sme spreminjati.

2.5

Obvezni pogoji

Da lahko sodeluje v postopku, ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
A – OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
A-1 Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi

kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila (Obr. 3)
A-2 Da

ni na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);
A-3 Da ponudnik, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež,
ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi
s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3), in Potrdilo Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb; ali Izpolnjen Obrazec Podatki o davčnem zavezancu Obr. 6
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi
podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da
podizvajalec na sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev na izpolnjuje. Za podizvajalca se po
zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano
družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:
- se za potrebne neposrednih plačil za podizvajalce šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano
z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s
predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice
povezne s predmetom javnega naročila.
A-4/1 Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
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Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/2 Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr.3;
A-4/3 Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da njegovim posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil
poslovno dejavnosti oz., da ni v katerem koli podobnem položaju;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/4 Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s njegovim poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/5 Da mu naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih
pravil;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr.3);
A-4/6 Da pri dejanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 42. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij zagotovil
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. 3);
A-5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njimi povezane družbe.
Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov (Obr. 4);
A-6 Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: Izjava/soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (0br. 5);

B – POKLICNA SPOSOBNOST GOSPODARSKEGA OBJEKTA
B-1 Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnosti o vpisu v register poklicev ali trgovski register (ponudnik mora biti vpisan v register poklicev,
ali trgovski register, mora biti vpisan v sodni register – velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-U (
velja za s.p.);
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo države v kateri imajo svoj
sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnihdokumentov, lahko da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
B-2 Da 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.;

9

JN05/B-2015 Nakup SANITETNO VOZILO
- Da ima ponudnik veljavno potrdilo Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje RS o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3

C – EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST GOSPODARKSEGA PROJEKTA
C-1 Da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev Obr. 3;
C-2 Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega(ih)
poslovnega računa(ov).
Dokazilo: Predložitev potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ponudnik ima odprte račune, iz katerih izhaja
izpolnjevanje pogoja ali
Predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s s strani AJPES-A, iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel neporavnanih obveznosti in blokiranega/ih računa/ov.
Dokazilo/a ne sme/jo biti starejše/a od 30 dni, računano od roka za oddajo ponudbe.
C-3 Da nudi 30 dnevni plačilni rok po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu zapisnika o prevzemu vozila in
opreme;
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta Obr. 7.
D TEHNIČNA SPOSOBNOST

D-1 Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o
izpolnjevanju tehničnih karakteristik) Obr. 7;
D-2 Da zagotavlja dostavo vozila na naslov ZD LAŠKO, Obr. 7 ;
D-3 Da zagotavlja neprekinjeno poskusno obratovanje 10 delovnih dni od roka dobave. Šteje se, da je poskusno
obratovanje zaključeno, ko vozilo, ki je predmet tega naročila, uporablja brezhibno 10 delovnih dni Obr. 7;
D-4 Da za dobavljeno vozilo in opremo zagotavlja polno garancijsko dobo 2 (dve) leti, brez omejitve kilometrov. Obr.
7;
D-5 Garancija 2 leti za neomejeno število kilometrov. Brezplačna menjava originalnih nadomestnih delov za
garancijska popravila, 24 – urno asistenco na cesti ter nadomestno vozilo za čas garancijskih popravil (avto z istimi
karakteristikami kot dobavljeno vozilo). Obr. 7;
D-6 Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8.00 – 16.00 ure;
največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov takoj oziroma do roka 24 ur , če je za
popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 24 urah. Obr. 7;
D-7 Da vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7(sedem) let po poteku garancijske dobe,
Obr. 7;
D-8 Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po
programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 2 leti. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila če servis
izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca vozila
serviserju; Obr. 7;
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D-9 Da priloži dokazilo (ki je zelo priporočljivo ni pa nujno), koliko je v tem letu prodal SANITETNO VOZILO, katerega
ponuja.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta Obr. 8.

2.6

FINANČNO ZAVAROVANJE

Ponudnik mora svoje obveznosti v postopku javnega naročanja zavarovati ter za zavarovanje izvedbe svojih
obveznosti:

2.6.1

ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi priložiti finančno zavarovanje v višini 1.300,00 EUR. Zavarovanje mora biti veljavno za čas
veljavnosti ponudbe oz. vključno do 14.12.2015.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ne bo vsebovala finančno zavarovanje za resnost ponudbe in ne bo krila
zneska zavarovanja.
Pri ponudbi s podizvajalci predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni
partner.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe če ponudnik:
- umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti;
- ne sklene pogodbe v zahtevanem času;
- ne predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevanem času.
Naročnik bo na pisno zahtevo neizbranih ponudnikov, vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, po sklenitvi
pogodbe z izbranim ponudnikom.

2.6.2

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Izbrani ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, ob podpisu pogodbe. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega
zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka dobave. Naročnik lahko
unovči finančno zavarovanje tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki
sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna sam. V primeru podaljšanja roka izvedbe, iz
kakršnikoli razlogov, mora izvajalec dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim
datumom veljavnosti.

2.6.3

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izjavo, da bo izdal finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.
Izbrani ponudnik mora naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
pogodbene vrednosti z DDV, ob primopredaji vozila. Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku
garancijske dobe.
Vsa finančna zavarovanja morajo biti sestavljena na podlagi vzorcev v razpisni dokumentaciji. Vsebina predloženih
finančnih zavarovanj ne sme bistveno odstopati od vsebine vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
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2.7

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do vključno 14.12.2015.

2.8

Ponudbena vrednost

Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih.
Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, carinske ,zagona, testiranja, šolanja, uvajanja,
ter morebitne druge stroške), rabate in popuste. Potrebno je posebej izkazati stopnjo in znesek DDV.
Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo naročila.
Cena in končna ponudbena vrednost predračuna je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Naknadni
odmik od ponudbene vrednosti ni možen.

2.9

Merilo za izbiro najugodnješe ponudbe

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb pri izbiri najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Cena je sestavljena iz predračunske vrednosti SANITETNEGA VOZILA in cene za petletno pogarancijsko
preventivno servisno vzdrževanje po programu in priporočilu proizvajalca.
2.9.1

CENA

Cena se bo preračunala po formuli:

2.9.2

DOBAVNI ROK

2.9.3

DATUM ODDAJE NAROČILA

95 točk
(Ponujena cena X 95) / Najnižja ponujena cena

5 točk
skupaj: 100 točk

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku pravnomočna.
Odločitev je pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o
oddaji javnega naročila.

2.9.4

OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO POSTOPKA

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013) v nadaljevanju ZPVPJN) na
način in po postopkih, ki jih določa zakon.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje
naročnika razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil (ZJN-2 in ZRPJN) ne določa drugače.
Zahtevek za pravno varstvo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno
izkaže, da ji 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 naročila.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo;
- ime naročnika
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti;
- predmet javnega naročila;
- kršitve;
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navedbo dejstev in dokazov, s katerim se kršitev dokazujejo;
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, v kolikor vlagatelj zahtevka za revizijo
nastopa s pooblaščencem;
navedbo, ali se predmet javnega naročila sofinancira iz evropskih skladov in navedbo iz katerega sklada.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudba ali razpisno dokumentacijo, se v
skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v osmih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudbe.
Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je bil ali bi mu moral
biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o
dodelitvi naročila oz. priznanju sposobnosti, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da navedenih
kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o dodelitvi naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema
tega obvestila.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno – v dveh izvodih, neposredno pri naročniku ali se pošlje priporočeno
po pošti s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.
K vloženemu zahtevku za revizijo mora biti priloženo dokazilo o plačilu takse, na račun pri Ministrstvu za finance, št.
SI56 0110 0100 0358 802 v višini:
- 1500,00 eurov če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo ko k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo
v postopku oddaje naročila male vrednosti,
Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana
oseba iz 14. člena ZPVPJN -A, da vlagatelj ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa,
ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

mag. Janja KNAPIČ
direktorica
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PREDMET NAROČILA

OBR. 1

SANITETNEGA VOZILA
01. PODATKI O GOSPODARSKEM OBJEKTU
Firma oziroma ime poslovnega subjekta
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika
Kontaktna oseba za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
02. PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:
Partner v skupni ponudbi

Vrsta del, ki jih bo izvajal

Vrednost del, ki jih bo izvajal ( v €
brez DDV)

OBVEZNA PRILOGA: pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi naročila in zahtevana dokazila za vse partnerje!
03. NASTOP S PODIZVAJALCI
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali:
a) Samostojno
b) s podizvajalci
Opomba: ustrezno obkroži.
V primeru nastopa s podizvajalci obvezno izpolniti priloge Obr. 4, Obr. 4a in Obr. 4b.

Datum

Žig

Podpis ponudnika:
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PONUDBA / PREDRAČUN ŠT.___________

OBR. 2

Na podlagi javnega naročila JN05/B-2015 za nakup SANITETNEGA VOZILA, ki je bil objavljen na portalu javnih
naročil pod oznako JN__________________ dne _______________________ oddajamo našo ponudbo, skladno z
navodili za izdelavo ponudbe:
Zapor.
količina
številka Opis postavke
1
SANITETNEGA VOZILA
1 kos
_________________________________

Cena brez DDV

DDV
%

Vrednost z DDV

Opomba:
-

Ponudnik mora navesti proizvajalca in tip ponujenega vozila.
Ponudnik lahko oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna,
cene in vrednosti, brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV
Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi …..) v slovenskem
ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvomno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne
dokumentacije.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.
Dobavni rok za ponujeno vozilo je ____________________ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kraj in datum

Ponudnik
Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZJAVA

OBR.3

Ponudnik: ______________________________________________________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije
Izjavljamo,
1. Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bil pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS. št. 50/2012 uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu .KZ- 1)
- sprejemanje podkupnine na valitvah (157. člen KZ- 1),
- goljufija (211. člen KZ- 1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),
- poslovna goljufija ( 228. člen KZ- 1)
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)
- preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)
- ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)
- pranje denarja (245. člen KZ- 1)
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)
- davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)
- tihotapstvo (250. člen KZ- 1)
- izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)
- jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)
- dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)
2. Da nismo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.
3. Da, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo v skladu s predpis države v kateri imamo svoj sedež,
ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnosti
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. Da, nismo v postopku prisilne poravnave ali da nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

16

JN05/B-2015 Nakup SANITETNO VOZILO
5. Da nismo v stečajnem postopku ali da za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
6. Da nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oz. da nismo
opustil poslovno dejavnosti oz. da nismo v katerem koli podobnem položaju
7. Da nismo bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
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, združenja itd.).
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 pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite
točko C.)
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.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za
SANITETNEGA VOZILA, ki je objavljen na portalu javnih naročil z dne _______________ pod številko
____________________
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 Poglavja 2.5. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
Priloge za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje ozirma morajo biti člani posebne organizacije:
- potrdilo o tem dovoljenju v članstvu;
in ali
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila ne potrebujejo.
*Priloga: Vloga za izdajo potrdila o izpolnjevanju davčnih obveznosti pri DURS-u (Obr. 3a)

Kraj in datum:
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IZJAVA

OBR.4
IZJAVA

ponudnika o podizvajalcih, pri izvedbi javnega naročila JN05/B-2015
SANITETNEGA VOZILA
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi tega javnega naročila nastopali z naslednjimi podizvajalci:
Zap.
št.

Naziv in naslov podizvajalca

Deli naročila, ki jih
prevzame podizvajalec

Vrednost del, ki jih
prevzame podizvajalec

Strukturni
delež v %

Vsak naveden podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa.
Izjavljamo, da bomo če bomo izbrani, kot izvajalec javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo
jih navedli v seznamu.
Opomba:
Za vsakega navedenega podizvajalca se mora priložiti:
- dokazila iz uradne evidence, ki ne sme biti starejši od štiri mesece, ali izpolnjena Izjavo o izpolnjevanju pogojev
Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije Obr.
3, ter navedba podatkov v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti sli nosilcu
javnega pooblastila je možno pridobiti te podatke,
- pooblastilo naročniku, da od ustreznih institucij pridobi potrebne podatke
- podatki o podizvajalcu Obr. 4a
- pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcem Obr. 4b
- podizvajalska pogodba
V primeru večjega števila podizvajalcev se ta izjava kopira.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:
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PODATKI O PODZVAJALCU

OBR. 4A

Firma oziroma ime poslovnega subjekta
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika
Kontaktna oseba za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Dela, ki jih prevzame podizvajalec
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

_______________ EUR brez DDV

Vrednost DDV

_______________ EUR brez DDV

Vrednost del, ki jih prevzame podizvajalec z DDV

_______________ EUR brez DDV

Delež del, ki jih prevzame podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku ____________ %
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec ______________________________________________________________________
Soglaša, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo
izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila JN05/B-2015 SANITETNEGA VOZILA, plačuje neposredno na naš
transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga
računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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OBR. 4B

POOBLASTILO

PONUDNIK:

POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih navedli v
ponudbi (Obr. 4) in zanje priložili podatke (Obr. 4a)

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015
SANITETNEGA VOZILA, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN ___________, dne _________________.

Kraj in datum

Žig in podpis ponudnikovega zakoniteka zastopnika
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OBR. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
ID za DDV:
Matična številka:
2. Podatki o zakonitih zastopnikih1:
2.1. Zakoniti zastopnik:
Naslov stalnega previvališča:
Matična števila (EMŠO):
2.2. Zakoniti zastopnik:
Naslov stalnega previvališča:
Matična števila (EMŠO):
Naročniku Zdravstvenemu domu LAŠKO, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO dajemo soglasje skladno z 6.
odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju, da lahko za namene izpolnjevanja pogojev za izvedbo javnega
naročila JN05/B-2015 SANITETNEGA VOZILA, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov,
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za SANITETNEGA
VOZILA, ki je bil objavljen na portalu JN po oznako JN ____________, dne _____________.
V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na lastnem obrazcu vpisati
podatke o vseh zastopnikih.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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PODATKI P PONUDNIKU / DAVČNEM ZAVEZANCU

OBR. 6

Naziv ponudnika: ____________________________________________________________________
PODATKI O PONUDNIKU / DAVČENM ZAVEZANCU
Za potrebe preverjana izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila JN05/B-2015
SANITETNEGA VOZILA
bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN- 2- UPB5, Uradni list št. 12/2013) pri
davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19, člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB-4 (Uradni list
RS št 13/2011) vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in
sicer o višini:
-

zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oz. je začeta davčna izvršba
zadržana;
davčnih obveznostih, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oz. še ni potekel rok za
prostovoljno izpolnitev obveznosti

Podatki po pravni osebi (ponudniku)
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Davčni urad:
Davčna številka podjetje (ID številka za DDV): SI
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za:
SANITETNEGA VOZILA
objavljen na portalu javnih naročil z dne _______________ pod številko ____________________ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZJAVA

OBR. 7

Ponudnik:

Izjava, da ponujeno vozilo izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo:
-

Da ponujeno vozilo izpolnjuje vse tehnične karakteristike, navedene v tehničnem opisu (priloga Izjava o
izpolnjevanju tehničnih karakteristik);
Da zagotavlja dostavo vozila do naslova ZD LAŠKO (Kidričeva ulica 5b, Laško) ;
Da v garancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8.00 – 16.00 ure;
največ eno uro po prejemu obvestila, odpravo napak in dobavo rezervnih delov takoj oziroma do roka 24 ur , če
je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 24 urah.
Da vozilo in predelavo zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 7(sedem) let po poteku garancijske dobe,
Da za dobavljeno vozilo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po
programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 2 leti. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca vozila če
servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca
vozila serviserju

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za SANITETNEGA
VOZILA, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ____________ pod številko JN ___________.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH KARAKTERISTIK SANITETNEGA VOZILA

OBR. 7A

Tehnična dokumentacija za dobavo SANITETNEGA VOZILA
1. Splošno
Serijski ESP sistem za nadzor stabilnosti vozila

DA

NE

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava

DA

NE

Avtomatska brisalnika s senzorjem za dež

DA

NE

Tonirana stekla

DA

NE

Dnevna luč

DA

NE

Meglenke

DA

NE

Tretja zavorna luč

DA

NE

Blokada motorja

DA

NE

Kodno varovan vžig motorja

DA

NE

Število sedež: 8

DA

NE

Komfortni sedeži

DA

NE

Tonirana stekla

DA

NE

Električni pomik stekel

DA

NE

Električno odpiranje prednjih stekel ( sekvenčno na voznikovi strani)

DA

NE

Drsna stekla z možnostjo odpiranja na stranskih desnih drsnih vratih

DA

NE

Daljinsko centralno zaklepanje

DA

NE

Atermično vetrobransko steklo

DA

NE

Hlajen predal ored sovoznikom

DA

NE

Zunanja ogledala:
-

el nastavljiva

DA

NE

-

el. Zložljiva

DA

NE

-

ogrevana

DA

NE

-

v barvi karoserije

DA

NE

Volan
-

nastavljiv po višini

DA

NE

-

nastavljiv po globini

DA

NE

-

servo volan

DA

NE

-

multifunkcijski

DA

NE

-

oblečen v usnje

DA

NE
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Potovalni računalnik

DA

NE

Tempomat z omejevalnikom hitrosti

DA

NE

Dodatno avtomatsko ogrevanje motorja (brez možnosti ročnega nastavljanja)

DA

NE

Radio CD/MP3 in obvolanska ročica za upravljanje radia

DA

NE

Dodatna klimatska naprava zadaj z ločenimi gumbi za nastavljanje temparature
in zračenja

DA

NE

Posamičen sovoznikov sedež

DA

NE

Nastavitev voznikovega sedeža v ledvenem delu

DA

NE

Naslon za roko za voznika in sopotnika

DA

NE

Voznikova ter sovoznikova zračna blazina in 4x airbag zadaj

DA

NE

Sedežna klop za 3 osebe v drugi in tretji vrsti

DA

NE

Odlagalna polica spodstavki za pločevinke na hrbtnem delu sprednjega sedeža
v drugi vrsti

DA

NE

Pokrivalo prtljažnega prostora

DA

NE

Dvižna vrata zadaj z ogrevanim steklom in brisalnikom

DA

NE

16ˇ jeklena platišča s sredinskimi pokrovi

DA

NE

Prostornina motorja med 1990 ccm do 2000 ccm

DA

NE

Moč motorja min 115 kW max 125 kW

DA

NE

Euro norma €5

DA

NE

Zunanje mere
-

Dolžina med 5,050 m in 5,200 m

DA

NE

-

Širina med 1,800 m in 1,950 m

DA

NE

-

Višina med 1,900 m in 2,000 m

DA

NE

Pripomoček za parkiranje

DA

NE

Leva in desna drsna stranska vrata

DA

NE

Prednji odbijač in stranske zaščitne letve v barvi karoserije

DA

NE

Indikator za nepripet varnosti pas (spredaj – voznik in sovoznik)

DA

NE

Gorivo diesel

DA

NE

Barva »bela«

DA

NE

Novo vozilo

DA

NE

Ročni menjalnik ( 6 prestav)

DA

NE

ABS zavorni sistem

DA

NE

Regulacija zdrsa pogonskih koles

DA

NE

Podarjeno
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-

Gumi tepihi za vsa sedišča

DA

NE

-

Obvezna oprema

DA

NE

-

DODATNO PODARJENO PO ŽELJI (ni predmet odločitve):

-

DA

NE

-

DA

NE

-

DA

NE

Opomba:
Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v ponudbi oz. prospektu/katalogu, iz katere je
razvidno izpolnjevanje določenega pogoja ali obkrožena beseda da, v kolikor ponudnik zagotavlja izvedbo oz.
izpolnitev pogoja.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za SANITETNO
VOZILO, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ____________ pod številko JN __________

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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SEZNAM IZVEDENIH STORITEV

OBR. 8

V zadnjem letu smo na področju Republike Slovenije in v državah Evropske unije uspešno izvedli dobavo
ponujenega vozila, ki je predmet tega javnega naročila za

JAVNI ZAVODI in GOSPODARSKE DRUŽBE
Zap. št.

Pogodbeni partner

Opis predmeta javnega naročila,
Tip vozila

Leto dobave

Seznamu priložiti potrjeno potrdilo o dosedanjem sodelovanju za vsaj tri poslovne partnerje.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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REFERENCE PONUDNIKA

OBR. 8/A

Naziv podjetja (poslovnega partnerja): ______________________________________________
Sedež: ________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik: ______________________________________________________________

POTRDILO O DOSEDANJEM POSLOVNEM SODELOVANJU

Od ponudnika: _________________________________________________________________
(naziv in sedež)
smo kupili sanitetno vozilo tip

:

Leto dobave

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________

_______________
_______________
_______________
_______________

Ocena dobave: (obkrožite)
- odlično

prav dobro

dobro

slabo

Število reklamacij:
ČAS:
ŠTEVILO:
VEČ – KOLIKO

1. LETO
0, 1, 2, 3,

0,

2. LETO
1, 2,

3,

Reševanje reklamacij: (ustrezno obkrožite)
- odlično

dobro

zadovoljivo

slabo

Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabili le v postopku izvedbe javnega naročila in se za druge namene ne smejo
uporabiti.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika
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KUPOPRODAJNA POGODBA

OBR. 9

ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag.Janja Knapič,
ID za DDV: 92281753
(v nadaljevanju: naročnik)
in
____________________, ki ga zastopa direktor
ID za DDV:
(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta:
KUPOPRODAJNO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2 UPB-5 in ZJN-2E (Uradni
list RS št. 12/2013 IN 19/14)) izvedel javno naročilo JN05/B-2015 za SANITETNO VOZILO za potrebe
Zdravstvenega doma LAŠKO.
Ponudba prodajalca je bila sprejeta z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika št. _______/______ z dne
___________ .
Sestavni del kupoprodajne pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija, tehnična specifikacija
(Priloga št. 1) in splošni pogoji kupca.
2. člen
Prodajalec bo v skladu s to pogodbo dobavil vozilo tip _____________________________ po ceni, ki je navedena v
predračunu njegove ponudbe, kar znaša _______________________________ EUR.
Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe. DDV je vključen v ceno.
Ponudbena cena je fiksna in jo ni mogoče spreminjati.
3. člen
K vozilu in opremi mora biti priložena tehnična in servisna dokumentacija ter navodila za uporabo v slovenskem
jeziku. Kakovost in lastnosti oz. tehnične karakteristike vozil in opreme morajo ustrezati podatkom navedenim v
tehnični dokumentaciji.
4. člen
Prodajalec se zavezuje dobaviti vozilo in opraviti poskus delovanja v roku 7 dni od podpisa pogodbe na dvorišče
kupca.
Šteje se, da je poskusno delovanje končano, ko s strani naročnika določeni delavec nemoteno dela 10 delovnih dni z
reševalnim vozilom. Uspešen zaključek poskusnega delovanja in prevzem reševalnega vozila potrdi kupec z
zapisnikom o prevzemu vozil, ki je podlaga za izstavitev računa.
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V primeru zamude pri dobavi vozila iz razlogov, ki niso na strani kupca, je prodajalec plačati pogodbeno kazen, za
vsak dan zamude v višini 0,2% obračunano od vrednosti pogodbe.
5. člen
Prodajalec bo kupcu izstavil račun (dva originalna izvoda) za dobavljeno vozilo po tej pogodbi po pisni potrditvi iz 5.
člena te pogodbe. Kupec se zavezuje račun plačati v roku _______ dni na transakcijski račun št.
__________________________________________________
V kolikor kupec računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonite zamudne
obresti.
6. člen
Če se ugotovi da dobavljeno vozilo odstopa od ponudbeno dogovorjenega oz. da nima lastnosti, ki jih je prodajalec
ponudil v ponudbi, lahko kupec prevzem odkloni.
Kupec je dolžan očitne napake sporočiti izvajalcu v času poskusnega delovanja.
V kolikor kupec ugotovi skrite napake na vozilu, je dolžan prodajalec najkasneje v 24 urah obvestiti o napaki in
uveljaviti reklamacije.
7. člen
Splošni garancijski rok za dobavljeno vozilo je dve leti, brez omejitve števila kilometrov. Garancijski rok začne teči z
dnem zapisniškega prevzema vozila.
Prodajalec se zavezuje v času garancijskega roka odpravljati napake na vozilu brezplačno, ter zagotavljati originalne
rezervne dele za dobavljeno vozilo. Vse stroške v zvezi z garancijo nosi prodajalec.
Odzivni čas na kupčevo obvestilo o napaki je 1 ura po prejemu obvestila.
Prodajalec se zaveže napako na vozilu odpraviti takoj oziroma do 24 ur od prejema obvestila o napaki, če je za
popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 24 urah.
V kolikor napaka ni odpravljena niti v roku 30 dni od obvestila o napaki oz. so napake pogoste ter ne omogočajo
normalne uporabe vozila in opreme, je dolžan izvajalec kupcu izročiti novo vozilo, ki brezhibno deluje.
Prodajalec se zavezuje, da bo kril stroške dostave vozila (prevoza vozila in stroške zaposlenih) za odpravo napak v
garancijski dobi ali bo sam (v lastni režiji) odpeljal vozilo v popravilo in vrnil s popravila.
Za zagotovitev odprave napak v garancijskem roku bo prodajalec pri prevzemu vozila kupcu predal instrument za
zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.
8. člen
Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano bianco menico in ustrezno menično
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV. Pogodba postane
veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku
pogodbenega roka dobave. Kupec lahko unovči garancijo tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do
podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna sam. V
primeru podaljšanja roka izvedbe, iz kakršnikoli razlogov, mora prodajalec dostaviti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.
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Po uspešno opravljeni primopredaji vozil, kupec vrne bianco menico in menično izjavo prodajalcu.
9. člen
Prodajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe kupcu izročiti podpisano bianco menico in ustrezno menično
izjavo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vozil z DDV, ob primopredaji vozila.
Garancija mora biti veljavna še najmanj 15 dni po poteku garancijske dobe.
10. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo po poteku garancijskega roka zagotovil servisiranje vozila, ki je predmet te pogodbe, o
čemer lahko skleneta pogodbeni strani pred potekom garancijskega roka posebno pogodbo o servisiranju.
11. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot
dobra gospodarja.
12. člen
Za vse kar se nista pogodbeni stranki dogovorili ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega
zakonika.
13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno
sodišče na sedežu naročnika.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravljata: mag. Janja KNAPIČ in Tomaž KAVZER.
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani ponudnika opravlja _______________________.
15. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.
16. člen
Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila, po podpisu
obeh pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti.
Pogodba je veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, oz. do poteka garancijske dobe za dobavljeno vozila.
XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku JZZ 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
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za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je JZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku JZZ, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

V _________________ dne ___________

V _________________ dne ___________

Prodajalec:

Kupec:
ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO
mag. Janja KNAPIČ

Priloga: - instrument finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
- predračun za vozilo, ki je predmeta pogodbe
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VZOREC MENICE

______________________
(kraj in datum izdaje)

IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_________________________
MENIČNA IZJAVA

V skladu z javnim razpisom JN05/B-2015 za SANITETNO VOZILO, za potrebe Zdravstvenega doma LAŠKO,
objavljenim na portalu javnih naročil dne________________, pod oznako JN ______________ izročamo
Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko, podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za resnost
svoje ponudbe na javnem razpisu, v višini 1.500,00 EUR.
Ponudnik se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu
z določbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil
ponudnikom.
Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je plačljiva
na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za resnost ponudbe je do prejema finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
za dobavo reševalnega vozila oz. najkasneje do ____. ______. 2015.
Priloga: 1x menica
Kraj in datum

Žig in izdajatelj menice
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VZOREC

OBR. 10

Gospodarski subjekt:

___________________________________________________________

IZJAVA
O ZAGOTAVLJANU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bo naša ponudba sprejeta kot najugodnejša, naročniku preložili:
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti o dobavi blaga, v višini 5% pogodbene vrednosti z
DDV, z rokom veljavnosti 30 dni po dobavnega roka;
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za dobavljeno blago, v višini 5% pogodbene vrednosti z
DDV z rokom veljavnosti 15 dni po poteku garancijske dobe.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis JN05/B-2015 za:
NAKUP SANITETNEGA VOZILA, ki je bil
objavljen na portalu javnih naročil z dne _______________ pod številko ____________________ .

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika
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VZOREC

______________________
(kraj in datum izdaje)

IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_____________________________
MENIČNA IZJAVA

Na podlagi javnega naročila JN05/B-2015 za SANITETNO VOZILO, objavljenim na portalu javnih naročil dne
______________, pod oznako JN _____________ , izročamo Zdravstvenemu domu LAŠKO, en kos lastne, bianko,
podpisane s pečatom in delno izpolnjene menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene
vrednosti z DDV, ki znaša _________________ EUR
Ime in priimek

Funkcija

Podpis pooblaščene osebe

1 ______________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
Pooblaščamo Zdravstveni dom LAŠKO, da izpolni menico za izterjavo naših obveznosti, v primeru neizpolnitve
obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru:
-

če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v pogodbi o dobavi;
če dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je
plačljiva na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po poteku roka za dobavo sanitetnega vozila,
oz. najkasneje do _________________.
Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:
Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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VZOREC
______________________
(kraj in datum izdaje)

IZDAJATELJ MENICE
_________________________
_________________________
MENIČNA IZJAVA

V skladu s Pogodbo o dobavi blaga iz javnega razpisa JN05/B-2015 SANITETNEGA VOZILA za potrebe
Zdravstvenega doma LAŠKO, objavljenem na portalu javnih naročil dne___________, pod oznako JN
______________ izročamo Zdravstvenemu dom LAŠKO en kos lastne, bianco podpisane s pečatom in delno
izpolnjene menice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ki znaša
_____________________ EUR.
V skladu s pogodbo je prodajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti oz. servisirati vozilo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane
pogodbe in garancijske izjave.
S to menično izjavo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega
zahtevka plačali 5% pogodbene vrednosti oziroma znesek______________ EUR, če v garancijskem roku oziroma v
roku, ko velja ta menična izjava, ne bomo izpolnili svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Menica je plačljiva pri
___________________________________________________________________ ,
ki vodi naš transakcijski račun št.
___________________________________________________________________
Izdajatelj izrecno pooblašča Zdravstveni dom LAŠKO, da vpiše v menico klavzulo »brez protesta«. Menica je
plačljiva na prvi poziv.
Menična izjava velja kot nalog za izplačilo menice.
Veljavnost menice za odpravo napak v garancijski dobi je 15 dni po poteku garancijske dobe za dobavljeno vozilo,
oz. najkasneje do _________________.
Po poteku tega roka ta izjava ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je izjava
vrnjena.
Priloga: 1x menica

Podpisnik menice:
Žig in podpis zakonitega zastopnika:
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