JN-1/08-PB

OBJAVA

Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

15. februar 2010

JAVNO NAROČILO JN-1/08-PB
PREHRAMBENO BLAGO
II. pogodbena faza
Povabilo ponudnikom, s katerimi so sklenjeni
okvirni sporazumi, da predložijo ponudbene
predračune.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obrazec
obrazec
obrazec
obrazec
obrazec
obrazec

OB
OB
OB
OB
OB
OB

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Ovojnica;
Navodila za oddajo ponudbe ;
Ponudba
Vzorec okvirnega sporazuma;
Predračun oz. seznam živil po sklopih;
Pooblastilo za izpolnitev bianco menice (menična izjava)

Javnega odpiranja ponudb ne bo.

Damijan Perne, dr.med., spec. psih.
direktor
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OBJAVA

NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE

(popolna firma in sedež)

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

2. Oznaka javnega naročila

JN-1/08-PB

1. Naročnik

3. Vrsta postopka

II. pogodbena faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, aneks
26. in 32. člen ZJN-2

3.1 Podlaga (člen) po ZJN-2

Naročnik predvidoma vsakih 12 mesecev povabi
kandidate, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum
za posamezne sklope, k predložitvi cen za
posamezna živila. Naročnik bo blago kupoval pri
kandidatih, ki bodo ponudili najnižjo ceno za
posamezni sklop.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino živil, saj je količina zanj
v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
Naročnik
pa
se
z
okvirnim
sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo
naročal živila, ki so predmet tega razpisa, naročal
na način naveden v vzorcu okvirnega sporazuma.

3.2 Opis (potek) postopka

Naročanje živil se bo izvajalo na način kot je
določen v okvirnem sporazumu.

4. Predmet javnega naročila
4.1 Vrsta

Blago

Storitve


4.2 Ime posla

Prehrambeno blago

4.3
Največja
vrednost JN

199.061,12 EUR brez DDV za 1 leto

4.4 Sklopi

SKLOP 1

Kruh in pekovsko pecivo

SKLOP 2

Slaščičarski izdelki

SKLOP 3

Mleko in mlečni izdelki

SKLOP 4

Jajca

SKLOP 5

Perutninsko meso

Gradnje

JN-1/08-PB

SKLOP 6

Meso

SKLOP 7

Mesni izdelki

SKLOP 8

Sveže sadje

SKLOP 9

Sveža zelenjava

SKLOP 10

Krompir

SKLOP 11

Zamrznjeni program

SKLOP 12

Ostalo prehrambeno blago

OBJAVA

Opis predmeta javnega naročila:
Kot ponudniki v tej pogodbeni fazi lahko sodelujejo kandidati,
ki jim je bila v okviru javnega naročila »Prehrambeno blago z
oznako JN-1/08-PB« z odločitvijo priznana sposobnost.
Vsak ponudnik lahko odda ponudbo za tisti sklop, za katerega
ima sklenjen okvirni sporazum. Ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale tega pogoja, bodo zavrnjene v sklopih, za katere
ponudniki nimajo sklenjenega okvirnega sporazuma. Naročilo
se bo oddajalo po posameznih blagovnih skupinah – sklopih (
kruh in pekovsko pecivo, meso…) kot so navedeni zgoraj.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle v posameznem sklopu.
POMEMBNO:
Za sklop 8-sveže sadje in 9- sveža zelenjava je potrebno
predložiti po dva predračuna. Vsak z veljavnostjo za šest
mesecev, eden z veljavnostjo od 1.aprila do 30. septembra in
drugi od 1. oktobra do 31. marca.
S ponudnikom, ki bo glede na merilo izbran za posamezni sklop
bo naročnik sklenil aneks k okvirnemu sporazumu za obdobje
povpraševanja. Izbrani naročnik mora nato naročniku
predložiti zavarovanje kot je določeno v okvirnem sporazumu.
Povpraševanje se izvaja za obdobje 12 mesecev.

JN-1/08-PB

OBJAVA

5. Razpisna dokumentacija
7. obrazec OB 1: Ovojnica;
8. obrazec OB 2: Navodila za oddajo ponudbe ;
9. obrazec OB 3: Ponudba
10. obrazec OB 4: Vzorec okvirnega sporazuma;
11. obrazec OB 5: Predračun oz. seznam živil po sklopih;
12. obrazec OB 6: Pooblastilo za izpolnitev bianco menice (menična izjava)
13. sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve,
popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila, dosegljiva na istem mestu ko
razpisna dokumentacija.
5.1 Pridobitev razpisne dokumentacije (RD)

Razpisna dokumentacija je odposlana po pošti in sicer ponudnikom, ki jim je bila v I. fazi
postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti priznana sposobnost in s katerimi ima
naročnik sklenjene okvirne sporazume
5.1.1 RD je brezplačno na
voljo
na
internetnem
naslovu:

http://www.pb-begunje.si

5.1.2 Druga možnost pridobitve RD:

Preko elektronskega naslova:
erika.murn@pb-begunje.si

Cena
plačila

in

način

brezplačno

5.2 Dodatna pojasnila
5.2.1 Kontaktni podatki za
dodatna pojasnila

Kandidati lahko zastavljajo vprašanja na elektronski
naslov: erika.murn@pb-begunje.si
Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način,
naročnik ne bo odgovarjal.

5.2.2 Rok
vprašanj

za

postavitev

05.03.2010 do 14:00
Na vprašanja, ki bodo zastavljena po tem roku, naročnik ne
bo odgovarjal.

6. Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce:
1. izpolnjen obrazec OB 1: Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) prijave;
2. izpolnjen in podpisan obrazec OB 3: Ponudba
3. izpolnjen in podpisan obrazec OB 4: Vzorec aneksa;
4. izpolnjen in podpisan obrazec OB 5: Predračun oz. seznam živil po sklopih;
5. izpolnjen in podpisan obrazec OB 6: Pooblastilo za izpolnitev bianco menice (menična
izjava);
6. Maloprodajni cenik za izdelke iz ponujene blagovne skupine veljaven na dan oddaje
ponudbe
7. v primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila
(partnerska pogodba, v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika
sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh
sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora
jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo
vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti).
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6.1 Jezik ponudbe

Slovenski.

6.2. Merilo za izbiro
ponudbe

Najnižja skupna cena za posamezen sklop (razvidno iz predračuna
oziroma seznama živil)- vrednost za celotno ocenjeno količino
brez DDV

6.3 Oblika ponudbe

6.4 Stroški ponudbe

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal popolno
ponudbo in čigar ponudba bo najugodnejša ob izpolnjevanju
navedenih meril.
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Dokumentacija mora
biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo
pisavo. Za to označeni deli dokumentacije morajo biti podpisani s
strani zakonitega zastopnika kandidata ali druge osebe,
pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in
obsega.
Kandidat dokumentacijo za oddajo ponudbe zapre v eno zunanjo
ovojnico (če je dokumentacija obsežna pa v več zunanjih ovojnic,
ki jih oštevilči). Zaželeno je, da se obrazce in dokumente zloži v
mapo in loči s pregradami zaradi lažjega pregleda ponudbe.
Ponudba, ki bo tako nepregledna, da iz nje ne bo mogoče razločiti
pod katero točko oziroma prilogo spadajo posamezne listine, bo
zavrnjena.
Kandidat nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
ponudbe.

7. Predložitev ponudbe
7.1 Rok

15.03.2010 do 12:00

7.2. Veljavnost

60 dni od roka za oddajo ponudbe

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim
7.4 Spremembe in
obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za
umik ponudb
oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena
kandidatu.
Kandidatovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti
pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba,
namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (obrazec
OB 1) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
7.3 Vložišče

Zastopnik / pooblaščenec naročnika

Damijan Perne, dr.med.
spec.psih, direktor

Podpis

OB 3
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Ponudba

PONUDBA
Javno naročilo
Naročnik

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Oznaka

JN-1/08-PB, II. pogodbena faza

Ime posla

Prehrambeno blago
Sklop 1: Kruh in pekovsko pecivo
Sklop 2: Slaščičarski izdelki
Sklop 3: Mleko in mlečni izdelki
Sklop 4: Jajca
Sklop 5: Perutninsko meso

Ponudnik
oddaja
ponudbo za
sklop

Sklop 6: Meso
Sklop 7: Mesni izdelki
Sklop 8: Sveže sadje
Sklop 9: Sveža zelenjava
Sklop 10: Krompir
Sklop 11: Zamrznjeni program
Sklop 12: Ostalo prehrambeno blago

1
SKUPNI PODATKI O UDELEŽENCIH
1.1 UDELEŽENCI

Firma ali ime

Država sedeža

Poslovodeči
partner
Partner 2
Itd…

	
  

OB 3

Stran 6

OB 3

JN-1/08-PB

1.2 KONTAKTNA	
  OSEBA	
  
Ime in priimek
Organizacija
Naslov
Telefon
Faks
E-pošta

OB 3

Stran 7

Ponudba

OB 3

JN-1/08-PB

Ponudba- izjava

1.3 IZJAVA	
  
Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno
naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za
navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta: - bomo
predložili vsa zahtevana zavarovanja posla.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnjih poslov:
− če bomo podali neresnične podatke,
− če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje
pogojev, če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe, oziroma če ne
bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali kako drugače naročniku onemogočili, da na
podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo,
− če bomo kršili določbe pogodb, sklenjenih v poslih na podlagi te prijave.
Izjavljam, da:
− za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner
pri skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede
na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa –
take ponudbe bodo označene kot nepravilne;
− so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo
resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
− ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu,
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
− bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin,
ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.
− S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
o ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku
42. člena ZJN-2;
o ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
o ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
o ponudnik izpolnjuje vse zakonske zahteve, ki jih določa Zakon o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS, št.
52/2000) z vsemi spremembami;
o ponudnik upošteva obveznosti iz uredbe o izvajanju delov določenih uredb
Skupnosti glede živil in uradnega nadzora nad živili ( UL RS št. 120/2005) z
vsemi spremembami. SKLOPI!!!
o ponudnik upošteva uredbo Komisije (ES) št. 37/05 o spremljanju temperature v
prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil,
namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. UL RS št. 10/05) z vsemi
spremembami. (za vse sklope razen sklop 1, sklop 2)
o dajemo soglasje, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v
ponudbi le te odpravi tako, da za pravilno vzame osnovo ter popravi seštevek,
zmnožek ipd.;
o s podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto
Podpisnik v imenu udeležencev:
Ime in priimek
Podpis
OB 3

Stran 8

OB 3

JN-1/08-PB

Datum

OB 3

Stran 9

Ponudba- izjava

OB 3
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Ponudba- izjava

2. PODATKI	
  IN	
  ZAVEZE	
  POSAMEZNIH	
  UDELEŽENCEV	
  

S to ponudbo na zgoraj opredeljeno javno naročilo se zavezujemo, da bomo predložili vsa v
razpisni dokumentaciji in pogodbi zahtevana zavarovanja na način, kot je zahtevano.
Izjavljamo, da:

•

za ta posel ne sodelujemo v nobeni drugi ponudbi ne kot samostojni kandidat oz. ponudnik, ne
kot partner pri skupnem poslu;

•

so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični; za podane podatke in njihovo resničnost
prevzemamo popolno odgovornost;

•

ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v
veljavni zakonodaji ali razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;

•

bomo naročnika takoj pisno obvestili o morebitnih spremembah zgoraj navedenih okoliščin, ki
bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijavljamo.

2.1 DELEŽ	
  PODIZVAJALCEV	
  
Podizvajalec

Vrednostni delež v % od
skupnega posla

Vrsta opravil, ki jih bo
delal

Drugi del obrazca podpiše odgovorna oseba partnerja, na katerega se nanašajo podatki iz točke 2
tega obrazca:
Ime in položaj podpisnika
Podpis
Pravna ali fizična oseba

OB 3

Stran 10

OB 3

JN-1/08-PB

Ponudba- izjava

IZJAVA O POSLOVANJU Z EMBALAŽO

Izjavljamo, da bomo, vkolikor bomo kot kandidat izbrani za dobavitelja svežega sadja ali
zelenjave, naročniku dobavljali blago v embalaži, ki ni plačljiva.

Ime in položaj podpisnika
Podpis

OB 3

Stran 11

JN-1/08-PB

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA*: PONUDBA (obrazec OB 3)
Opomba: povsod, kjer obrazec OB 3 uporablja izraz »ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre za
ponudnike, temveč kandidate, izraz »ponudnik« interpretirati v smislu izraza »kandidat«.
V obrazec Ponudba udeleženci vpisujejo podatke, ki se nanašajo izključno na poslovne subjekte, ki
se prijavljajo na razpis.
Obrazec OB 3 Ponudba je sestavljen iz dveh točk:
1.
2.

Splošnih podatkov o ponudniku, referencah in podatkov in zavez vseh udeležencev – ta
del obrazca podpiše pooblaščeni predstavnik ponudnika v imenu vseh udeležencev, če
gre za skupni posel;
Podatki in zaveze posameznih udeležencev – druga točka obrazca OB 3 Ponudba, ki ga
ponudnik, če nastopa samostojno, izpolni zase, v primeru skupne ponudbe pa ga zase
izpolni vsak od udeležencev, podpiše pa ga pooblaščeni predstavnik udeleženca,
katerega podatki se izpolnjujejo v tej točki (torej v primeru dveh partnerjev prvo točko
izpolni poslovodeči partner, vsak od partnerjev pa izpolni in priloži drugo točko obrazca
zase, v primeru treh partnerjev drugo točko izpolnijo in priložijo drugo točko obrazca
zase vsi trije itn.).

1. del: SPLOŠNI PODATKI O UDELEŽENCIH (v primeru skupne ponudbe točko izpolni
poslovodeči partner)
Točka 1.1– UDELEŽENCI: V tabelo ponudnik ali vsi udeleženci pri skupnem poslu vpišejo
popolno firmo ali ime in sedež ter državo sedeža.
Točka 1.2 – KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA:V tabelo ponudnik vnese zahtevane podatke
fizične osebe, s katero lahko naročnik za potrebe tega razpisa kontaktira. Šteje se, da je bilo
kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno prejeto na strani ponudnika, če
je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov.
2. del: PODROBNI PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH UDELEŽENCEV
Ta del ponudnik, če nastopa samostojno, izpolni zase, v primeru skupne ponudbe pa ga zase izpolni
vsak od udeležencev, podpiše pa ga pooblaščeni predstavnik udeleženca, katerega podatki se
izpolnjujejo v tej točki (torej v primeru dveh partnerjev prvo točko izpolni poslovodeči partner,
vsak od partnerjev pa izpolni in priloži drugo točko obrazca zase, v primeru treh partnerjev drugo
točko izpolnijo in priložijo drugo točko obrazca zase vsi trije itn.)
Ponudnik ali vsak izmed udeležencev pri skupnem poslu podpiše zavezo glede resničnosti
podatkov in poslovnega postopanja v postopku oddaje javnega naročila.

Točka 2.2 – DELEŽ PODIZVAJALCEV:Če posamezen ponudnik nastopa z enim ali več
podizvajalci, v tabelo vnese podatek o popolni firmi in naslovu posameznega podizvajalca, oceno
deleža v % od skupne pogodbene vrednosti ter vrsto opravil, ki jih bo podizvajalec za ponudnika
opravil v primeru pridobitve razpisanega posla.
Točko 2 mora podpisati zastopnik ali pooblaščenec udeleženca, katerega podatki so vneseni v to
točko, če gre za skupno nastopanje v poslu.

JN-1/08-PB

* K ponudbi sodi tudi podpisana izjava o poslovanju z embalažo
*

Navodil za izpolnitev obrazca ni potrebno prilagati k ponudbi
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NAROČNIK
Naziv in sedež

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

ID. št. za DDV
Matična št.
Poslovni račun
Telefon
Telefaks
E-pošta

94700699
5054818
SI65 0110 0603 0278 767
04 5335 200
04 5307 221
tajnistvo@pb-begunje.si

Skrbnik okvirnega
sporazuma / nadzornik

ga. Erika Murn

Podpisnik

Damijan Perne, dr.med. spec. psih., direktor

in
IZVAJALEC
Naziv in sedež

ID. št. za DDV
Matična št.
Poslovni račun
Telefon
Telefaks
E-pošta
Skrbnik okvirnega
sporazuma/
odgovorna oseba
Podpisnik

skleneta naslednji
ANEKS ŠT. 2
K OKVIRNEMU SPORAZUMU ZA NAKUP PREHRAMBENEGA BLAGA
številka A-2/10-PB

1. člen
PODLAGA ANEKSA

JN-1/08-PB

Pravna podlaga za sklenitev tega aneksa je izveden postopek javnega naročila s sklenitvijo
okvirnega sporazuma za nakup prehrambenega blaga št. JN-1/08-PB in izvedeno zbiranje ponudb
na podlagi povpraševanja naročnika z dne 15.02.2010.
2. člen
VELJAVNOST ANEKSA
Začetek veljavnosti

Z dnem podpisa strank tega aneksa.

Konec veljavnosti

12 mesecev od podpisa zadnje od strank tega okvirnega sporazuma.
3. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je bil ponudnik kot najugodnejši v drugi pogodbeni
fazi izbran za naslednje blagovne skupine:
1.sklop: Kruh in pekovsko pecivo
2.sklop: Slaščičarski izdelki
3.sklop: Mleko in mlečni izdelki
4.sklop: Jajca
5.sklop: Perutninsko meso
6.sklop: Meso
7.sklop: Mesni izdelki
8.sklop: Sveže sadje
9.sklop: Sveža zelenjava
10.sklop: Krompir
11.sklop:Zamrznjeni program
12.sklop: Ostalo prehrambeno blago
4. člen

Naročnik se zavezuje, da bo artikle iz naštetih blagovnih skupin skladno s pogoji iz okvirnega
sporazuma za nakup prehrambenega blaga za obdobje veljavnosti aneksa kupoval pri izvajalcu
okvirnega sporazuma.
Cene za posamezne artikle so za obdobje veljavnosti tega aneksa določene v OB 4 Predračun oz.
seznam živil in skladno z določbami okvirnega sporazuma v veljavnem ceniku izvajalca.
5. člen
KONČNE DOLOČBE
Aneks je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v
okvirnem sporazumu. Aneks je sestavljen v dveh enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en
izvod.
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Naročnik

Izvajalec

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje, dne

____________ , dne

Podpisnik: Damijan Perne, dr.med.
spec. psih, direktor

Podpisnik:

JN-1/08-PB

MENIČNA IZJAVA,
ki jo izdaja izdajatelj menic – trasant:
Firma družbe:
Sedež družbe:
ki jo zastopa:
(v nadaljevanju izdajatelj menice),
UPNIKU (remitentu):
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem,
ki ga zastopa direktor Damijan Perne, dr.med. spec.psih
(v nadaljnjem besedilu Psihiatrična bolnišnica Begunje)
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za posel Psihiatrična
bolnišnica Begunje z oznako JN-1/08-PB izročamo Psihiatrični bolnišnici
Begunje bianco menico, opremeljeno z žigom in podpisom zakonitega
zastopnika oz. pooblaščene osebe za zastopanje:
Ime in priimek:
Funkcija zastopnika:
Podpis:
Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Psihiatrično bolnišnico Begunje, da
brez poprejšnjega obvestila izpolni bianco menico do višine ______ €, da
izpolni vse druge dele bianco menice, ki niso izpolnjeni ter izpolnjeno menico
uporabi za poplačilov stroškov ki so nastali zaradi izdajateljevega
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Izdajatelj menice se odreka vsem
ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menici in izjavlja, da:
upniku menice ni treba protestirati in ne bo ugovarjal zaradi protestiranja, kar
pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo »brez protesta«,
ne bo ugovarjal indosiranju menic, kar pomeni, da na menici ne sme biti
vpisana klavzula »ne po nalogu (odredbi)«.
Izdajatelj menice pooblašča Psihiatrično bolnišnico Begunje, da sme menico
domicilirati pri poslovni banki, kjer ima izdajatelj odprt svoj transakcijski račun
(podatki o banki in TRR so navedeni v prijavi). Pooblastilo za izpolnitev velja 7
dni po prenehanju veljavnosti aneksa št. 1 k okvirnemu sporazumu za upnikov
posel JN-1/08-PB.
Kraj in datum:
Žig in podpis izdajatelja menic:
Priloga: podpisana in žigosana bianco menica

