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Razpisna dokumentacija je pripravljena v skladu z določili 67. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS št. 91/2015 – ZJN-3).
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OBR-1
Datum: 26. 06. 2017
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Zdravstveni dom Lendava bo v skladu z določili 47. Zakona o javnem naročanju (v
nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za predmet
naročila
»DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATRIALA« ZA POTREBE
ZDRAVSTVENEGA DOMA LENDAVA.
V ta namen je ZD Lendava na portalu javnega naročanja dne 26.6.2017, pod št.
objave_____________, objavil obvestilo o predmetnem javnem naročilu.
Javno naročilo se bo oddalo za obdobje 12 mescev, in sicer predvidoma od 01.09. 2017 do
31.08.2018.
Kontaktna oseba s strani naročnika je: Jožica Kovačič.
Tel.: (02) 5789210
Fax: (02) 5789259
E-mail: jozica.kovacic@zd-lendava.si
Zainteresirane ponudnike vabimo, da na predloženih obrazcih podajo ponudbo za dobavo
laboratorijskega materiala za potrebe Zdravstvenega doma Lendava, ki bo potekala na
osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma.
2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. SPLOŠNO
1.1 Vrsta postopka
Naročnik bo v skladu s 47. členom v povezavi 2. odstavkom 48. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek javnega naročila
male vrednosti po odprtem postopku z namenom sklenitve kupoprodajne pogodbe za obdobje
enega leta.
Naročilo za posamezen sklop za posamezno obdobje bo oddano, na podlagi merila iz točke 2.3
teh navodil, tistemu ponudniku, katerega ponudba bo za posamezen razpisan sklop med
sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejša. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v
posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo.
1.2 Predmet naročila
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Predmet javnega naročila je dobava laboratorijskega materiala. Vrste in količine razpisanega
materiala so navedene v predračunu oziroma specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4), ki so
razdeljene po posameznih sklopih.
1.3 Trajanje javnega naročila
Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje 12 mescev, in sicer predvidoma od 01.
09. 2017 do 31. 08. 2018.
V primeru, da naročnik ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev za posamezni obdobji oz. bo
imel zagotovljen nižji znesek od najugodnejše prejete ponudbe, izbrani ponudnik ne more terjati
od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.
1.4 Razpisane količine
V specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4) so podane letne okvirne količine nabave
laboratorijskega materiala.
V kolikor predvideno obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v
specifikaciji zahtev naročnika, ustrezno – linearno – zmanjšal.
1.5 Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.
1.5.1 Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v
Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti vsa
zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te razpisne dokumentacije.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz te razpisne
dokumentacije za izdelavo ponudbe, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v RS. Dokazilo o imenovanju
pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.
1.5.2 Podizvajalci
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.
Ponudnik lahko zamenja podizvajalca v času veljavnosti okvirnega sporazuma le s soglasjem
naročnika. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti vse priložene obrazce in izpolnjevati pogoje,
kar izkažejo s podpisom teh obrazcev. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval

Razpisna dokumentacija »Dobava laboratorijskega materiala«

Stran 3

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora
podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v izvajanje
podizvajalcem,
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 izpolnjene priložene obrazce teh podizvajalcev,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz
katere bo razvidno:
 izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
 izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika. Bo naročnik od
glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo
izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v
predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek
za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s
podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti
tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki
izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi
zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če
novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo
podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega
podizvajalca.
Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je
oddal podizvajalcem. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi
navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun) in del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost,
kraj in rok izvedbe teh del).
1.5.3 Skupna ponudba
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem
primeru mora skupina gospodarskih subjektov ponudbi priložiti pravni akt o skupnem
nastopanju. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je
vodilni partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila, področje dela, ki ga bo
prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja
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ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v
skupni ponudbi. V pravnem aktu mora biti navedeno, da proti naročniku za celotno obveznost
in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni
ponudbi.
Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom.
Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali
podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi
morebitnih napak zoper nosilca posla.
1.6 Pojasnila razpisne dokumentacije
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko portala
javnih naročil1. Pojasnila bodo posredovana na portalu javnih naročil.
Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo
ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. najkasneje do
14.7.2017 do 09:00. ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo
posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva
bila posredovana pravočasno.
1.7 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. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu
javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacije izhaja, da se z njimi spreminja ali
dopolnjuje ta dokumentacija ali če se odpravlja dvoumne navedbe.
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne
dokumentacije. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 6 ali
manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino
sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.
S 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.
1.8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov
Ponudnik lahko kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost označi podatke, ki so opredeljeni v
drugi (2) točki 35. člena ZJN-3 kar pomeni, da lahko neposredno upoštevate določila 35. člena
ZJN-3.
1

http://www.enarocanje.si
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Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v
desnem zgornjem kotu »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, ali bo v ponudbi priložen
sklep o varovanju poslovne skrivnosti. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet
vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe)
oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne
morejo predstavljati poslovne skrivnosti.
Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem
odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če
ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.
Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedbo za
zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
1.9 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev okvirnega sporazuma
Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene okvirni sporazum le v primeru
zagotovljenih finančnih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev,
naročnik ne bo sklenil okvirnega sporazuma. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v
primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz.
razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg dobav.
V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve
vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.
1.10

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli, pred odpiranjem ponudb,
ustavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico po izteku roka za odpiranje
ponudb zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu s 5. odstavkom 90. člena
ZJN-3. V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve, ustavitve
postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve kakršnihkoli stroškov.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o
izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da
predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih finančnih sredstev
ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere
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naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila
nemogoča.
V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih,
zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali
kandidate, ki so predložili ponudbo.
1.11

Sestanek s ponudniki

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.
1.12

Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe

Vse priložene obrazce je potrebno predložiti v pisni-natisnjeni in elektronski obliki, na
ustreznem mediju (npr. zgoščenki – CD-ju ali USB-ju) in izpolniti, podpisati in žigosati (z
enotnim pečatom) ter parafirati vsako stran vzorca okvirnega sporazuma in vzorec kupoprodajne
pogodbe. V primeru odstopanja natisnjenega izvoda od elektronske oblike na prenosnem
mediju, bo naročnik upošteval pisni-natisnjen izvod.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki je ni
mogoče izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati.
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red obrazcev.
1.13

Zahteve naročnika glede kvalitete in vrste predmeta naročila

Količine vseh artiklov, ki so predmet javnega razpisa so okvirno določene na podlagi podatkov
naročnika iz predhodnega 12-mesečnega obdobja in so navedene v specifikaciji ponudbe s
cenami oziroma Predračunu (OBR-4), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, torej so letne
količine.
Pri opisu mora biti navedena blagovna znamka artikla (stolpec 6 v OBR-4: Proizvajalec), ki
v ponudbeni fazi pomeni zgolj informacijo naročniku, v izvedbeni fazi pa bo moral ponudnik
dobavljati naročniku blagovno znamko, kot je navedel v svoji ponudbi in po cenah iz razpisnega
obrazca Predračun - OBR-4.
Ponudnik lahko ponudi le blago, ki ustreza zahtevam navedenim v ponudbenem predračunu.
Zahtevan je enak artikel kot je primeroma naveden v ponudbenem predračunu ali enakovreden
artikel. V kolikor bo ponudnik ponudil blago, ki ne ustreza zahtevam, se bo tako ponudba štela
kot tehnično neustrezna in posledično nedopustna.
Naročnik bo laboratorijski material naročal po svojih potrebah. Ponudnik bo moral dostaviti
material v roku 48 ur od prejema naročila. Izjemoma, v primeru nujne dobave, mora biti
dobavitelj sposoben dostaviti material v roku 24 ur od prejetega naročila.
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Ob prevzemu blaga bo navzoča tako oseba s strani ponudnika kot tudi pooblaščena oseba
naročnika, ki bo opravila takojšnjo količinsko kontrolo in kontrolo kakovosti. Ob morebitni
naknadno ugotovljeni napaki na blagu se bo sestavil zapisnik, s katerim se bo uveljavljala
reklamacija. Dobavitelj bo moral nekvalitetno blago čim prej nadomestiti z novim oz.
najkasneje v roku 48 ur od prejema reklamacije, sicer bo naročnik opravil interventno nabavo
pri drugem dobavitelju na stroške dobavitelja, ki je dobavil neustrezno blago.
Ponudnik bo moral, naročniku predložiti dokazila kakovosti (certifikate, potrdila, poročila…),
če bo naročnik to zahteval. Naročnik bo lahko naročal le artikle, za katere mu bodo ponudniki
dostavili dokazila in podatke o kakovosti.
Naročnik bo, v primeru nepoznavanja ponujenih izdelkov s strani uporabnikov blaga, pozval
ponudnike k predstavitvi ponujenih izdelkov na lokaciji naročnika. Ponudnik mora za vse
ponujene izdelke, za katere ga bo pozval naročnik, predložiti vzorce in jih dostaviti v
originalnih pakiranjih v roku 3 dni.
Vzorci se naročniku predložijo brezplačno, ta pa si pridržuje pravico zadržati vzorce izbranega
ponudnika z namenom ugotavljanja kakovosti kasneje dobavljenega blaga za ves čas trajanja
kupoprodajne pogodbe.
Ponudnik mora naročniku predložiti tudi katalog ponujenih artiklov, če bo naročnik to
zahteval. Katalog mora vsebovati fotografijo ter opis (šifro, sestavo in dimenzijo izdelka)
vsakega ponujenega artikla.
V primeru, da bo naročnik od ponudnika dodatno zahteval predložitev prospektnega materiala,
katalogov ali vzorcev, jih je potrebno predložiti najkasneje v roku 3 dni od datuma pisne zahteve
naročnika.
V kolikor ponudnik zahtevanega kataloga ponujenih artiklov, prospektnega materiala, katalogov
ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika
izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik pogojuje vezanost ponujenih originalnih artiklov na določeno obstoječo opremo zato, ker
bi lahko uporaba ponujenih artiklov drugih proizvajalcev povzročila neskladnost in tehnične težave
med obratovanjem in vzdrževanjem in ne bi zagotavljala obstojnosti oznake CE tako za proizvajalce
ponujenih artiklov, kot za proizvajalce opreme.
Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj eno tretjino deklariranega roka uporabe, ki ga
navaja proizvajalec ponujenega blaga:
- za reagente 6 mesecev in
- za kontrole 12 mesecev.

Ponudnik se zavezuje, da bo ob vsaki dobavi za vsako posamezno vrsto kemikalij in drog
priložil certifikat notranje kontrole kakovosti in rok uporabe.
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II. IZPOLNITEV POSAMEZNIH PRILOŽENIH OBRAZCEV
2.1 Obrazec PONUDBA (OBR-2)
Ponudnik mora izpolniti potrebne podatke o podjetju ponudnika.
2.2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-3)
Izjavo mora ponudnik izpolniti, podpisati in žigosati in s tem potrjuje, da izpolnjuje vse
zahtevane pogoje naročnika.
2.3 Obrazec PREDRAČUN (OBR-4)
V specifikaciji zahtev naročnika (OBR-4), ki je v prilogi te razpisne dokumentacije, so podane
letne okvirne količine nabave laboratorijskega materiala po posameznih sklopih laboratorijskega
materiala in sicer:
1.sklop:diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat DIMENSION EXL 200
2. sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat ABX PENTRA
3.sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat CA 500 SYSMEX
4.sklop:
diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat CLINITEK
ADVANTUS in CLINITEK STATUS+
5.sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat SEDIKO
6.sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat ADVIA CENTAUR CP
7.sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat ELGA MEDICA R7
8.sklop: diagnostična sredstva in laboratorijski material vezan na aparat QUICK READ GO
9.sklop: HITRI TESTI
10. sklop: hitri testi za CONTOUR XT
11. sklop: PRIBOR IN EPRUVETE ZA VAKUUMSKI ODVZEM VENSKE KRVI
12. sklop: PRIBOR ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI
13. sklop: LABORATORIJSKI MATERIAL iz PVC za enkratno uporabo
14. sklop: LABORATORIJSKA STEKLOVINA
15. sklop: KEMIKALIJE

Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop ali več sklopov, pri čemer mora ponuditi
100 % razpisano vrsto in količino materiala za posamezen sklop, za katerega oddaja
ponudbo.
V kolikor predvideno obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v
specifikaciji zahtev naročnika, ustrezno – linearno – zmanjšal.
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Cene morajo biti podane v evrih (EUR). Cena na EM brez DDV mora vsebovati vse stroške
(prevozne, špediterske, carinske ter morebitne druge stroške). Posebej je treba izkazati stopnjo
in znesek davka na dodano vrednost v EUR. Cene na EM z upoštevanim DDV veljajo ddp
skladišče oziroma stroškovno mesto naročnika - razloženo.
Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe brez DDV, ki jo dobite tako, da ceno na EM brez
DDV pomnožite s količinami. Skupno končno vrednost ponudbe z DDV dobite tako, da letne
količine pomnožite s ceno na EM brez DDV x stopnja DDV.
V specifikaciji ponudbe s cenami mora ponudnik obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje
podatke:
- ceno na EM brez DDV v EUR,
- skupaj vrednost za količino v EUR brez DDV,
- stopnjo DDV v %,
- ceno na EM z DDV v EUR,
- skupaj vrednost za količino v EUR z DDV,
- originalno pakiranje in
- proizvajalca
- vse zahtevane podatke v exel tabeli
Ponudnik v OBR-4 ceno na enoto mere navede do štiri decimalna mesta natančno, skupno
vrednost pa navede na dve decimalni mesti natančno.
Vsi listi ponudbe morajo biti zvezani s pečatno vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče
neopazno odvzemati.
Edino merilo pri ocenjevanju ponudb, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve iz razpisne
dokumentacije, bo ponujena najnižja skupna vrednost ponudbe za količino v EUR brez
DDV za posamezen sklop materiala (OBR-4: stolpec 10).
Opomba:
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno vrednost ponudbe v EUR
brez DDV za posamezen sklop materiala, bo naročnik za ta sklop blaga opravil žrebanje. Na
žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako ponudbo za posamezen sklop.
O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel
naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.
Predračun mora biti veljaven do 31. 12. 2017.
Rok plačila znaša 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa za pravilno dobavljen in
prevzet material.
Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom. Ponudnik oziroma dobavitelj se
obvezuje, da bo pri dobavi blaga upošteval vse zahteve v zvezi s kakovostjo in vse druge pogoje
določene s predpisi.
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2.4 VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE (OBR-5)
Vzorec kupoprodajne pogodbe mora ponudnik na označenih mestih izpolniti parafirati, žigosati.
Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz vzorca pogodbe.
Finančno zavarovanje
Prodajalec mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema, v nasprotnem primeru se šteje, da
od javnega naročila odstopa.
Prodajalec mora ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v 8. dneh po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Menična izjava in
menica bo dana brez protesta, na prvi poziv in brezpogojno. Naročnik te menice ne sme trasirati
in jo lahko vnovči še 1 delovni dan po zadnjem dnevu veljavnosti te pogodbe.
2.5 IZJAVA O LASTNIŠTVU (OBR-6) IN VZOREC MENIČNE IZJAVE S
POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV (OBR-7)
Izjavo o lastništvu in vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev mora ponudnik
izpolniti in žigosati.
Popolna ponudba mora vsebovati podpisano in žigosano dokumentacijo, ki vsebuje
originalne obrazce:
 PONUDBA (OBR-2),
 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-3),
 PREDRAČUN (OBR-4),
 VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE (OBR-5),
 IZJAVA O LASTNIŠTVU (OBR-6),
 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV (OBR-7)
2.6 NAČIN ODDAJE PONUDBE
Vso ponudbeno dokumentacijo lahko ponudniki oddajo na dva načina in sicer:
PISNO –priporočeno po pošti na naslov: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220
Lendava
ali
OSEBNO - v tajništvo Zdravstvenega doma Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava.
Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
ponudb možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila dostavljena. Ponudniki uporabijo ovojnico,
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ki je sestavni del razpisne dokumentacije oziroma OBR-9, saj morajo biti na ovojnici vidne
naslednje oznake:
1. naročnikov naslov:
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
Kidričeva 34
9220 Lendava
2. oznake:
 "NE ODPIRAJ – PONUDBA";
 številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil;
 predmet javnega naročila: DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA.
3. ponudnikov naslov (na hrbtni strani)
Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico
(na naslov iz prve točke te točke) ali jo predajo osebno v tajništvo naročnika. Ponudbe, ki ne
bodo vsebovale vseh zahtevanih oznak na ovojnici bodo, pred odpiranjem ponudb, izločene in
neodprte vrnjene ponudniku.
4. Rok za predložitev ponudbe
Ponudbe je treba predložiti do 14.7.2017 do 09:00. ure na zgoraj naveden naslov naročnika.
Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodne točke 3.
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, ki sta navedena v objavi in razpisni
dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je prepozna.
Ponudba, ki bo oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb in bo prispela k
naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta
vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 14.7.2017 ob 10:00. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava.
Zapisnik o odpiranju ponudb bo naročnik posredoval predstavnikom ponudnikov neposredno po
javnem odpiranju ponudb ali poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, po pošti v roku
treh delovnih dni po javnem odpiranju ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo, pred začetkom javnega odpiranja ponudb, naročniku
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani pooblaščene
osebe ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali
ne overjena kopija. V primeru, da predstavnik ponudnika ni predložil originalnega pooblastila
ali njegove overjene kopije, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva
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predložitev originala ali overjene kopije pooblastila. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki
ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
6. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe.
Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora ponudnik
opremiti z oznakami: »SPREMEMBA PONUDBE« ali »DOPOLNITEV PONUDBE« ali
»UMIK PONUDBE«, navesti predmet naročila, številko objave javnega razpisa, naročnikov
naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.
7. Popravljanje napak
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.
8. Dopustne dopolnitve ponudbe
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, ponudbe ustrezno ne dopolni z
dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.
Pri tem ni dovoljeno spreminjati:
o cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
o tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
o tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
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.
9. Navedba zavajajočih podatkov
V primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v ponudbi
predložil neresnične izjave ali dokazila, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekršku.
III. KONČNA DOLOČILA
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Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila priloženega predloga okvirnega sporazuma,
kupoprodajne pogodbe oziroma celotne razpisne dokumentacije.
IV. PRAVNO VARSTVO
V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:
- Zakon o javnem naročanju (Ur. l RS, št 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s
spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);
- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki
bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki
ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko
portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Zahtevo
za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,
predmet javnega naročila,
očitne kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
skladov in iz katerega sklada.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o javnem naročilu ali 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 ponudb.
Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile
ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko
dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Po odločitvi o
oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem
delovnih dni od prejema te odločitve.

Razpisna dokumentacija »Dobava laboratorijskega materiala«

Stran 14

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, vplačane na račun pri
Ministrstvu za finance, št.: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom
ZPVPJN. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in
polje sklicevanja na številko odobritve:
1. model 11
2. P1: 16110
3. P2: 7111290
4. P3: 00000017 (prvih šest številk pomeni številko objave javnega naročila na portalu
javnih naročil, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Višina plačila takse:
kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno
dokumentacijo, znaša taksa: 1.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno
naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu
za finance.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v
treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Odgovorna oseba naročnika:
Direktorica Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.

Priloge:
1. Predračun (OBR-4)
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OBR-2
Datum:
PONUDBA
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ________ pod
številko objave ____________________, za predmet naročila »dobava laboratorijskega
materiala«, se prijavljamo na vaše javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Podatki o ponudniku:
Podjetje oziroma ime: ___________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________
Zakoniti zastopnik: _____________________________________________________
ID številka za DDV:_____________________________________________________
Matična številka:_______________________________________________________
Številka telefona: ____________________, številka telefaksa:___________________
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:__________________________________
Številka transakcijskega računa: ___________________________________________
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
____________________________________telefon:___________________________
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:______________________________________

Žig
Podpis zakonitega zastopnika ponudnika:
Kraj in datum: _________________________

______________
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OBR-3
PONUDNIK: ____________________________________________________
Sedež: __________________________________________________________
Reg. sodišče: _____________________________________________________
Št. vpisa v sodni register: ____________________________________________
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
V zvezi z našo ponudbo, ki se nanaša na javno naročilo št. __________________ z dne
_________ za dobavo laboratorijskega materiala in predračunom št.: _________ z dne
_________ izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahtevane pogoje, ki so navedeni na tej izjavi.
1. Osnovna sposobnost
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega se ugotovi:
-

-

-

Da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih
v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
Da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznostih na dan oddaje ponudbe ali
prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega
stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe.
Če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, s pravnomočno
odločbo pristojnega organa republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo.
Če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti ustavljene, ali če se
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-

-

je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami.
Če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano
poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (UL RS, št. 69/2011).
Če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku
javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko
pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Kot ponudnik dajemo naročniku pooblastilo, da iz uradnih evidenc, za potrebe tega
javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih
pogojev.
2. Poklicna sposobnost

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.
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.
I. Ustrezno obkrožite:
1. Kot ponudnik imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša
dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno obkrožite: DA/NE
2. Kot ponudnik imamo 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 dobavo
blaga, ki je predmet javnega naročila. (če je to potrebno). V primeru pozitivnega
odgovora izpolnite rubrike pod točko II!
Ustrezno obkrožite: Imamo/nimamo ustrezno dovoljenje / dovoljenje NI potrebno
Ustrezno obkrožite: Smo/nismo člani posebne organizacije/ članstvo NI potrebno
3. Kot ponudnik zagotavljamo, da je pridobitev blaga in promet z blagom v skladu z
Zakonom o zdravilih.
Ustrezno obkrožite: DA/NE
4. Kot ponudnik izjavljamo, da imajo vsi ponujeni izdelki CE certifikat
Ustrezno obkrožite: DA/NE
5. Kot ponudnik izjavljamo, da ponujeno blago, ki je predmet javnega naročila, in
embalaža, v kateri je blago dobavljeno, izpolnjuje temeljne okoljske zahteve, ki jih
zahteva Uredba o
zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013,
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89/2014 in 91/2015 – ZJN-3).
Ustrezno obkrožite: DA/NE
II. Ustrezno izpolnite in priložite zahtevana dokazila pod točkama 2. in 3.:
1.
2.
3.

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v sodni register, pod vložno številko
____________________ in na osnovi vpisa pri Davčnem uradu
______________________, številka ___________________.
Prilagamo kopijo veljavnega dovoljenja naslednjega pristojnega organa
dejavnosti___________________
Prilagamo dokazilo o članstvu v naslednji posebni organizaciji_______________
3. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
Ponudnik zagotavlja naročniku trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljenega računa.
4. Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede
kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o
nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
5. Ostale zahteve
Naročnik bo ocenjeval le ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev vseh
zahtevanih pogojev iz te izjave (OBR-3).
S podpisom te izjave potrjujemo:


da v celoti izpolnjujemo vse navedene pogoje za ugotavljanje osnovne,
poklicne, ekonomske, finančne, tehnične sposobnosti ter ostale zahteve
naročnika, kot je navedeno v točkah od 1. do 5. te izjave;



da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
tega javnega naročila;



da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
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Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika
oziroma direktorico da, v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi
podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za
našega zakonitega zastopnika _________________________, ki se nanašajo na zahtevane
pogoje in ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

ŽIG

Podpis zakonitega zastopnika ponudnika:
____________________________
Kraj in datum: _____________________________
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Vzorec
OBR-5
NAROČNIK:
Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava
ki ga zastopa direktorica Olga Požgai Horvat, dr. med. spec.
(v nadaljevanju: kupec),
Matična številka: 5801923000
Davčna številka: 36612235
in
PONUDNIK:
__________________________________________________________,
ki ga zastopa ________________________________________________
(v nadaljevanju: prodajalec)
Matična številka: ______________________
ID številka za DDV: ___________________
TRR številka: _____________________, odprt pri ______________________
sta sklenila naslednjo
KUPOPRODAJNA POGODBA
ZA DOBAVO LABORATORIJSKEGA MATERIALA
1. člen
Predmet pogodbe je DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA za potrebe naročnika
v obdobju od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 v skladu s ponudbo ponudnika št. ______ z dne
______.
Naročnik je ponudnika izbral na podlagi javnega naročila za oddajo naročila male vrednosti, ki
je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ______________ pod številko objave
__________________.
Dobavitelj naročniku zagotavlja dobavo zdravstvenega materiala po postopnih dobavah v
obdobju, določenem v 1. odstavku tega člena.
2. člen
Na podlagi ponudnikove specifikacije, ponudbe s cenami, št. …………., z dne …………. (v
nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi merila za izbiro ponudb, opredeljenega v razpisni
dokumentaciji predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca oziroma dobavitelja za dobavo
laboratorijskega materiala v nadaljevanju: blaga, opredeljenega v Specifikaciji ponudbe s
cenami (v nadaljevanju: specifikacija) za obdobje od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018.
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Skupna pogodbena vrednost z DDV, ki se nanaša na naslednje zaporedne št.
sklopov……………… iz ponudbe:…………….. znaša ………………. EUR. Specifikacija
ponudbe s cenami, navedena v prvem odstavku tega člena, je sestavni del te kupoprodajne
pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).
3. člen
Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba,
kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz specifikacije, ki ga bo potreboval v tem
obdobju, po cenah iz prodajalčeve ponudbe.
4. člen
Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi naročilnic. Kupec bo v
naročilnici opredelil vrste in količine blaga.
Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku dveh (2) dni oziroma 48 ur po
prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino
naročenega blaga. Nujne dobave bodo izvedene v roku 24 ur po prejemu naročila.
Blago je treba dostaviti ddp Zdravstveni dom Lendava – razloženo v prostore naročnika, na
stroškovna mesta razvidna iz naročilnice. Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške
poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.
5. člen
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti
napisana v slovenskem jeziku. Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot
naročeno, enako enoto mere, enako kataloško številko in naveden ident kupca.
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v skladu s podpisanim
Okvirnem sporazumu z dne ……………...
6. člen
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži
blaga. Kakovost blaga se izkaže s CE oznako.
7. člen
Cene za posamezne vrste blaga iz ponudnikove specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas
trajanja sklenjene kupoprodajne pogodbe v okviru trajanja okvirnega sporazuma.
V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni
stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp naročnika razloženo.
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Če izbrani ponudnik na trgu prodaja blago po nižjih cenah, kot jih je ponudil v ponudbi za
obdobje iz 2. člena te pogodbe, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po
teh cenah.
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna
stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe,
lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale zakonske oz. davčne
spremembe.
Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom
enot mere dobavljenega blaga.
Skupna vrednost ponujenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vsega
ponujenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena.
8. člen
Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, izračunano na način iz predhodnega člena te
pogodbe, plačal prodajalcu na osnovi pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun
prodajalca št. ……………………….., v roku 30 dni od datuma prevzema blaga in pravilno
izstavljenega računa.
Prodajalec se zavezuje, da bo račun izstavil najkasneje v osmih (8) dneh od datuma dostave
blaga.
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.
9. člen
Prodajalec bo v 8. dneh po sklenitvi te pogodbe kot instrument finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti predložil kupcu finančno zavarovanje v obliki bianco menice z
menično izjavo in nalogom za plačilo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV. Menična izjava in menica bo dana brez protesta, na prvi poziv in
brezpogojno. Kupec navedene menice ne sme trasirati in jo lahko vnovči še 1 delovni dan po
zadnjem dnevu veljavnosti te pogodbe.
Kupec lahko zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:
- če se bo izkazalo, da dobavitelj blago ne dobavlja v skladu z veljavnim okvirnim sporazumom
in s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo oz. okvirni sporazum razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl okvirni sporazum zaradi zamude ali drugih neaktivnosti izvajalca.
Kupec bo garancijo unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:
 ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti iz 6. člena te pogodbe,
 ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici iz 4. člena te pogodbe.
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10. člen
Ta pogodba se sklepa za obdobje od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 in začne veljati z dnem
podpisa obeh pogodbenih strank in ko prodajalec kupcu predloži finančno zavarovanje za dobro
izvedbo posla skladno z 9. členom te pogodbe. Vsa določila okvirnega sporazuma, ki je osnova
za sklenitev te pogodbe, se smiselno uporabljajo za dobave blaga po tej pogodbi.
11. člen
V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo
razdre.
12. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 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 ta pogodba nična.
13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu kupca.
14. člen
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank
po dva (2) izvoda.
Št.: _______

Št.: _______

V ___________, dne __________

V Lendavi, dne ___________

Prodajalec:
Direktor

Kupec:
Direktorica:
Olga Požgai Horvat, dr. med.spec.
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OBR -6
(glava ponudnika)
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.
l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla
in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik
ponudnika v postopku javnega naročanja in na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu
javnih naročil, dne ____________ pod številko objave ________________, za predmet
naročila »dobava laboratorijskega materiala«, podajam naslednjo
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa
v postopku javnega naročanja):
Firma ponudnika:
__________________________________________________________________________
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:
__________________________________________________________________
Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi):

DA

NE

Lastniška struktura ponudnika:
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi
družbeniki:
Fizična oseba 1:
Ime in priimek:
__________________________________________________________________________
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država,
ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________
Tihi družbenik (ustrezno označi):

DA

NE
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Če DA, navedite nosilca tihe družbe:_____________________________________________
Fizična oseba 2:
Ime in priimek:
___________________________________________________________________________
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država,
ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________
Tihi družbenik (ustrezno označi):

DA

NE

Če DA, navedite nosilca tihe
družbe:____________________________________________________________
Fizična oseba 3:
Ime in priimek:
___________________________________________________________________________
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država,
ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________
Tihi družbenik (ustrezno označi):

DA

NE

Če DA, navedite nosilca tihe
družbe:____________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je
pravna oseba nosilec tihe družbe:
Naziv pravne osebe:
________________________________________________________________________
Sedež pravne osebe:
________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
___________________________________________________________________
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Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:
__________________________________________________________________
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):

DA

NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Ime in priimek:
___________________________________________________________________________
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država,
ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________
Tihi družbenik (ustrezno označi):

DA

NE

Če DA, navedite nosilca tihe
družbe:____________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona,
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:
Naziv pravne osebe:
________________________________________________________________________
Sedež pravne osebe:
________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:
__________________________________________________________________
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 460. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe:
________________________________________________________________________
Sedež pravne osebe:
________________________________________________________________________
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Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru:
________________________________________________________________________
povezana na način__________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:
o vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25%
poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih
je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu
pravne osebe z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri
upravljanju sredstev pravne osebe;
o vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in
ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati
na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju
o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom
naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum

…………….

Ime in priimek zakonitega zastopnika
------------------------------------Podpis zakonitega zastopnika
--------------------------Žig podjetja oz. ponudnika
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Vzorec
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 Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava,
da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za javno naročilo z oznako DOBAVA LABORATORIJSKEGA
MATERIALA skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno
naročilo s številko objave __________________, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh
neizpolnjenih delih za znesek …… EUR.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati,
ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun Zdravstvenega doma Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava
št. SI56012596030921555. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v
zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220
Lendava, 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:
_________________

Podpis in žig:
___________________
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OBR-8
OVOJNICA
Pošiljatelj (vlagatelj):

Prejem vloge (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zaporedna št.:

Ponudba/Prijava
Sprememba
Umik

Podpis
pooblaščene
osebe

Javno naročilo (predmet):
DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA

Prejemnik:

Številka objave javnega naročila na portalu
javnih naročil :

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
KIDRIČEVA 34
9220 LENDAVA

PONUDBA, NE ODPIRAJ !
»Razpisna dokumentacija »Dobava laboratorijskega materiala«

Žig:

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

»Razpisna dokumentacija »Dobava laboratorijskega materiala«

.

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA

1. Sklop -Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat DIMENSION EXL 200
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1
2
3
4
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Direktni bilirubin
Total bilirubin
Cholesterol
Glucosa

sc
sc
Sc
Sc

320 testov
480 testov
480 testov
1440 testov

8
6
18
8

Uric acid
Urea nitrogen
HDL cholesterol
Trigliceridi
Alkalna phosfataza I
ALTI
Amylaza
AST
GGT
Iron
IBCT
Antystreptolysin- ASLO
Hemoglobin A1C
RF
RCRP
Creatinin encimatski
CHK test
AHDL Kalibrator
TBI/DBI Kalibrator
CHEM I Kalibrator
CHEM II Kalibrator
CHOL Kalibrator
RCRP Kalibrator
IBCT Kalibrator
RF Kalibrator
IRON Kalibrator

Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc

480 testov
480 testov
240 testov
480 testov
360 testov
240 testov
240 testov
360 testov
288 testov
240 testov
240 testov
144 testov
120 testov
144 testov
120 testov
448 testov
8 flex
6 x 1 ml
4 x 1 ml
6 x 2 ml
6 x 1,2 ml
6 x 1 ml
10 x 1 ml
6 x 1 ml
5 x 1 ml
2 x 3 x 2 ml

12
14
28
14
12
34
10
22
26
14
10
20
16
12
48
19
9
5
2
3
3
3
5
2
4
2

cena /en

Skupna vredn

BREZ DDV

brez DDV
#VREDN!

% DDV

Vrednost z DDV
Proizvajalec

0
0

#VREDN!
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja (brez
DDV)

.
ASO Kalibrator

Sc

5 x (1x1) ml

4

ALP I Kalibrator

Sc

2 x 3 x1 ml

2

Enzyme II Kalibrator

Sc

2

Liquichek Diabtes Control L1

Sc

2 x 3 x 1,5
ml
6 x 1 ml

2

Liquichek Diabetes Control
L2
Liquid Assayed Multiqual L1

Sc

6 x 1 ml

2

Sc

12 x 3 ml

4

Liquid Assayed Mulitiqual L2

Sc

12 x 3 ml

4

Liquichek Immunology
Control L 1
Liquichek Immunology
Control L 2
Liquichek Immunology
Control L3
Quiklyte Multisensor
Quiklyte Standard A

Sc

6 x 3 ml

4

Sc

6 x 3 ml

4

Sc

6 x 3 ml

2

Sc
Sc

4 senzorji
3 x 1000 ml

9
8

Quiklyte Standard B
Quiklyte Flush Solution

Sc
Sc

3 x 300 ml
3 x 1000 ml

5
3

Quiklyte Sample Diluent
Quiklyte Dilution Check
SALT Bridge Solution
Sample Probe cleaner
Cuvette- Cartridge
Dimension printer Papier
Empty flex cartridge
Dimension sample cups
Cuvette window
SMALL Sample cup (ssc)
PM kit
SKUPAJ 1. SKLOP

Sc
Sc
Sc
St
Kom
sc
Sc
Pak
Pak
sc
kom

6 x 500 ml
1 x 50ml
3 x 150 ml
1000 ml
1 x 12000
1 x 4 kom
8 flex
1000 kom
5 kom
1000 kom

3
2
8
1
28
10
21
4
1
2
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VREDN!

#VREDN!

2 . Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat ABX PENTRA

.
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

cena /en
brez ddv
ABX Cleaner
ABX Basolyse II
ABX Lysebio
ABX Diluent
ABX Eosinofix
ABX Difftrol Control L
ABX Difftrol Control N
ABX Difftrol Control H
ABX Minoclair
ABX Miniclean
ABX Minidil LMG
ABX Alphalyse
ABX Minotrol 16 Control N
SKUPAJ 2. SKLOP

Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
kom
kom
kom

1l
1l
0,4 l
20 l
1l
2 x 3 ml
2 x 3 ml
2 x 3 ml
0,5 l
1 liter
10 l
360 ml
2 x 2,5 ml

39
62
33
41
9
6
6
6
1
15
10
13
6

skupna vrednost brez
% DDV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

3 . Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat CA 600 SYSMEX
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

cena /en
brez ddv
Reaction Tube SU-40
Push Vials for Rinse Solution
and Buffer
Thromborel S
Multifibren U
Thermopaper
Control plasma N
Control plasma P
Terralin protect
Sample Cups 1,5 mL
CA Clean I
Fibrinogen Calibrator
PT - Multi Calibrator
CA Clean II
SKUPAJ 3. SKLOP

Sc
Sc

3000
1x8

Sc
Sc
sc
Sc
sc
L
sc
sc
sc
sc
Sc

10 x 4 ml
10 x 2 ml
1 x 10 rol
10 x 1 ml
10 x 1 ml
2l
1000
1 x 50 ml
6 x 1 ml
6 x 1 ml
1x 45 ml

1
5
8
6
1
10
10
1
1
11
3
3
7

skupna vrednost brez
% DDV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.

4 .Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat CLINITEK ADVANTUS in CLINITEK STATUS +
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

cena /en
brez ddv
Multistix 10 SG

1
2

3

Urinska kontrola

Printer papir Clinitek
SKUPAJ 4. SKLOP

Sc
normalni in visoki
Sc
nivo kontrole,
tekoča, pripravljena
za uporabo, z
možnostjo kapljanja,
podane vrednosti za
uporabo na aparatih
Clinitek Advantus in
Status + in
(enakovredno
Quantimetrix )
Sc

1 x 100 stix

skupna vrednost brez
% DDV

vredn z DDV Proizvajalec
0

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

111

2 x 25 ml

30

1 x 5 rol

10

0

0

0
0
0

0
0
0

5. Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat SEDIKO
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1

cena /en
brez ddv
Vacupeta Sediko
SKUPAJ 5. SKLOP

Sc

2 x 100

18

skupna vrednost brez
% DDV
0
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0
0

.

6. Sklop- Diagnostična sredstva in laboratorijski material-vezan na aparat ADVIA CENTAUR CP
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

1
2

cena /en
brez ddv
TSH 3. gen.ultra senzitiven

Sc

500 testov

8

Total PSA
AC Calibrator Q - PSA

Sc
Sc

100 testov
2 x 2 x 2 ml

23
2

Pipete tips

SC

6480 kosov

2

Cuvettes

Sc

3000 kosov

9

Sample cups

Sc

1500 kosov

2

AC Acid/Base reagent

Pak

23

AC Wash sol

Pak

za 1000
določitev
2 x 2500 ml

Cleaining concentrat

Sc

Lyphochek Immunoassay
Plus L1
Lyphochek Immunoassay
Plus L2
Lyphochek Immunoassay
Plus L3
AC fT3 reagent
AC fT4 reagent
AC Vitamin B12 reagent
AC Feritin
Ac Folic Acid
VB 12 DTT/ Releasing Agent
FOL DTT/ Releasing Agent

Sc

T3/T4/VB12
AC Calibrator A- fT3, fT4
AC Calibrator C- feritin,VB
12
AC VB 12 Diluent
AC FOL Diluent

3
4
5
6
7

10
11
12
13
14
15
16
17

3

Sc

12
stekleničk
12 x 5 ml

Sc

12 x 5 ml

3

Sc

12 x 5 ml

3

Sc
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc

10
11
12
6
18
8

Sc
Sc

250 testov
250 testov
100 testov
500 testov
100 testov
1x2
ml,2x25 ml
3x8 ml,3x4
ml
2x25 ml
2 x 2 x 5 ml

Sc

2 x 2 x 5 ml

2

Sc
Sc

2 x 5 ml
2 x 10 ml

1
1

18
19
20

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

3

8
2
3

21
22
23
24

vredn z DDV Proizvajalec
0

14

8
9

skupna vrednost brez
% DDV

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

.
SKUPAJ 6. SKLOP

0

0

7 . Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material- vezan na aparat ELGA MEDICA R7
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

1
2
3
4
5
6
7
8

cena /en
brez ddv
Kartuša za predpripravo
vode
Deionizacijska kartuša
0,2 µm filter
UV žarnica
Zračni filter
Predfilter za vodovodno vodo

Kom

2

Kom
Kom
Kom
Kom
pak

3
1
1
2
5

Reverzna ozmoza
Dezinfekcijske tabletke za
dezinfekcijo sistema
SKUPAJ 7. SKLOP

Kom
pak

1
1

skupna vrednost brez
% DDV

#VREDN!

12 kom

vredn z DDV Proizvajalec
0

0
0
0
0

#VREDN!
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
#VREDN!

#VREDN!

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

8. Sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material - vezan na aparat QUICK READ go
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1
2

cena /en
brez ddv
CRP kontrola
CRP Quick read go
SKUPAJ 8. SKLOP

Sc
Sc

1 ml
50 testov

58
110

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

skupna vrednost brez
% DDV
0
0
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0
0
0

9. Sklop - Hitri testi
POTROŠNO SREDSTVO
št

cena /en

skupna vrednost brez
% DDV

vredn z DDV Proizvajalec

.
brez ddv
Določitev streptokoka
skupine A

Hitri
Sc
imunokromatografki
test za določitev β
hemolitičnega
Streptokoka skupine
A iz vzorca brisa
žrela na testni
ploščicI, priložena
pozitivna
kontrola,občutljivost
testa 91.8 % in
specifičnost 97.7 %.

20 testov

55

HCG test

test za določitev
Sc
hCG v urinu (občutlj.
25 mIU/mL, testna
ploščica)

20 testov

2

Test za določanje okultne
krvi v blatu

imunokr. test,
sc
občutlj. > 0,04
mgHb/g blata
(enakovredno HemCheck- Microclip)
ploščna gojišča ( 2 ) Sc
za ugotavljanje
bakteriurij
( enakovredno
URICULT ORION )

20 testov

36

10 testov

39

Test za določanje
Hitri,
Sc
Helicobacter Pylori antigena imunokromatografski
v človeškem blatu
test za kvalitativno
določanje H.Pylori
antigena v
človeškem blatu s
priloženo pozitivno
kontrolo.
Specifičnost > 99%,
občutljivost > 99%.

30 testov

3

Sistem za določanje
parazitov v blatu A 50

50 testov

2

1

2

3

URICULT
4

5

6

Set mora vsebovati Sc
posodice z
neformalinskim
fixativom, epruvete s
kovinskim sitom,
barvila, topila, palčke
in pipete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#VREDN!

#VREDN!

#VREDN!

#VREDN!

.
#VREDN!

SKUPAJ 9.SKLOP

#VREDN!

10. sklop - Diagnostična sredstva in laboratorijski material - Hitri testi vezani na aparat CONTOUR XT
POTROŠNO SREDSTVO

opis

EM

velikost EM letna količ.

št

cena /en

skupna vrednost brez DDV

vredn z DDV Proizvajalec

komerc.ime
izdelka

z ddv
Testni lističi NEXT
1
2
3
4

testni senzorji

Testna tekočina (low)
Testna tekočina (normal)
Testna tekočina (high)
SKUPAJ 10. SKLOP

Sc

50 testov

62

SC
Sc
Sc

1 x 2.5 ml
1 x 2.5 ml
1 x 2.5 ml

2
12
2

#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!

#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!
#VREDN!

11. sklop - Pribor in epruvete za vaakumski odvzem venske krvi
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

cena /en
brez ddv
Držalo za igle

nastavek za igle,
plastičen nastavek
za večkratno
uporabo , možnost
dezinfekcije, na
izmet

Kom

40

Držalo za igle za enkratno
uporabo

varnostno držalo za
enkratno uporabo,
zaklep na držalu

Kom

200

Igla

0,9 x 38 mm, 20G,
rumena
0,8 x 38 mm, 21 G

kom

18800

kom

200

barvna za večkratno Kom
uporabo

15

1

2
3
4
5

Igle s transparentnim
okencem
Preveza za odvzem krvi

skupna vrednost brez
% DDV

vredn z DDV Proizvajalec
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

.
Preveza za odvzem krvi za
enkratno uporabo

brez lateksa

Sc

A 25

5

Epruveta z dodatkom EDTA
2 ml
Epruveta za določanje
sedimentacije eritrocitov, 2
ml

13 x 75 mm;
Kom
K3EDTA
13 x 75 mm, 4NC
Kom
ESR Sodium citrat, z
navojem

13400

Epruveta za teste
koagulacije, 3 ml

13 x 75 mm, Sodium Kom
citrat 3.2 %, dvojna
stena epruvete, z
navojem

800

Epruveta biokemična , 2 ml

13 x 75 mm, Clot
Activator
13 x 100 mm, Clot
Activator
13 x 75 mm , Clot
Activator,
separacijski gel, z
navojem
13 x 100 mm ,Clot
Activator,
separacijski gel

Kom

200

Kom

100

Kom

19800

Kom

150

Kom

100

Kom

600

Kom

100

Kom

300

6
7

8

9
10
Epruveta biokemična, 6ml
11
Epruveta biokemična - gel 4
ml
12
Epruveta biokemična - gel 5
ml
13
Epruvete K2EDTA 6 ml
14
15
16

13 x 100 mm,
K2EDTA
Epruvete NaF/ K3EDTA 4 ml 13x75 mm, z
navojem
Epruvete brez dodatka 3,5
13 x 75 mm
ml
Adapter za krvni razmaz
( kot npr. Vacu Drop)

17
SKUPAJ 11. SKLOP
Zahteva za sklop št. 11:

Sistem za
vaakumski venski
odvzem mora biti
celovit sistem
enega
proizvajalca.Vse
epruvete morajo
biti plastične in
imeti ustrezen
vaakum.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0,00

0
0,00

2050

.

12. sklop - Pribor za odvzem kapilarne krvi
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

cena /en
brez ddv
Lanceta

varnostna , z globino Kom
ureza 2,0 mm; rezilo

1000

Epruveta za kapilarni
z gelom in lijakom
Kom
odvzem, biokemični testi, 0,8
ml
Epruvete za kapilarni
K2EDTA, 0,5 ml, z
Kom
odvzem,za krvno sliko
lijakom, pokrovček z
zarezo

200

1
2

skupna vrednost brez
% DDV

vredn z DDV Proizvajalec
0

0

0

0

0

0
0,00

0
0,00

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

700

3
SKUPAJ 12.SKLOP

13. sklop - Potrošni laboratorijski material iz plastike za enkratno uporabo
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1
2

cena /en
brez ddv
Kozarci
Kozarci
Posodica za urin

PVC, 200mL
pak
PVC, 500 ml
Kom
PP, 120 ml, sterilne, Kom
posamezno
pakiranje, z navojem

Posodica za urin

PVC, 100ml,
nesterilne, z
navojem

A 100
A 50

120
6
750

3

4
5
6
7
9

Posodice za blato z žličko
PVC, nesterilna
Kontejner za ostre predmete zbiralnik 3 l, rumeni,
kvadratni
Nastavki za pipete Brand
5-200 µl, rumeni,
original
Nastavki za pipete Brand
100-1000µl,
modri,original

Kom

100

Kom
Kom

3 litre

1500
32

pak

A 1000

6

pak

A 500

14

skupna vrednost brez
% DDV
0
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

.
Urised kompl za
z rumenimi nastavki Sc
stand.analizo urin.sedimenta

500

7

Urised ploščica za
mikroskopiranje
Epruveta Eppendorf
Žličke

A 50ploščic

4

10
11
12

10 merilnih mest

Sc

1,5 ml
plastične, dolžine
175 mm

kom
Pak

A 100

Zaščitna epruveta za
biološke vzorce

volumen 50ml,Ø30x

pak

A 50

Epruvete

plastične,
prozorne,16 x 100
mm , 12 ml

2000
3

13

14

15

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0,00

0
0,00

2

115 mm, plastična z
zamaškom na navoj

kom

0

8000

SKUPAJ 13. SKLOP

14. sklop - Laboratorijska steklovina
POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št
1

2
3

cena /en
brez ddv
Pokrovna stekla
Posoda za vato

20 x 26 x 0,44 mm
Sc
steklene, Ø 120x120 Kom
mm,s pokrovom

10 stekel

Stekla pokrovna
Stekla predmetna

24 x 24 mm
navadna, 76 x 22
mm
matirana, 76 x 22
mm
600 ml, visoka
steklena, 100ml,
visoka
steklena, 3 x 140mm

Sc
Sc

A 200
A 50

5
13

Sc

A 50

20

4
Stekla predmetna
5
6

Laboratorijska čaša
Menzura

7
Palčka
8
SKUPAJ 14. SKLOP

15. sklop - Kemikalije

1
2

Kom
Kom

3
2

Kom

100

skupna vrednost brez
% DDV
0

vredn z DDV Proizvajalec
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0,00

0
0,00

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

.

POTROŠNO SREDSTVO

EM

velikost EM letna količ.
in spec.

št

cena /en

skupna vrednost brez
% DDV

brez ddv
Giemsa raztopina

za DKS po
St
Pappenheimu,
enakovredno
MERCK-u
za DKS po
St
Pappenheimu,enako
vredno MERCK-u

100 ml

15

100 ml

20

Sulfosalicilna kislina

20 %; reagent za
St
določanje beljakovin
v urinu

100 ml

26

Voda za injekcije

plastenka z navojnim St
zamaškom, ki
omogoča ponovno
zaprtje in tesnenje

500ml

10

Fosfatni pufer
SKUPAJ 15. SKLOP

pH=6,88

1000 ml

11

2
May grunwald raztopina
3

4

5
6

St

vredn z DDV Proizvajalec
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0,00

0
0
0,00

komerc.ime
izdelka

Ponujeno
pakiranje

Cena
ponujenega
pakiranja

