Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

02. april 2010

JAVNO NAROČILO JN 1/2007
Zdravila, II. faza,
povabljeni k oddaji ponudb dobavitelji, ki jim je bila v I. fazi
priznana sposobnost in s katerimi je sklenjen okvirni sporazum za
4 leta
sklenitev aneksa za 6 mesecev
Zakonska osnova26. in 32. člen ZJN-2

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1.
2.
3.
4.

obrazec
obrazec
obrazec
obrazec

:
:
:
:

Seznam zdravil – ZDRAVILA RAZPIS 2010/1
Vzorec aneksa
Navodila za izdelavo ponudbe
Ovojnica

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

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani ponudnik,
Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo v II. fazi javnega naročila JN-1/2007
Zdravila za naslednje šestmesečno obdobje.
1. Naročnik

Psihiatrična bolnišnica Begunje

(popolna firma in sedež)

Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

2. Oznaka javnega naročila

JN 1/2007

3. Vrsta postopka
ANEKS k okvirnemu sporazumu na podlagi II. faze postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti – predložitev najugodnejših ponudb
3.1 Podlaga (člen) po ZJN-2

26. in 32. člen ZJN-2

4. Predmet javnega naročila
4.1 Vrsta

Blago

Storitve

Gradnje


4.2 Ime posla

Zdravila

4.3
Največja
vrednost JN

79.558,05 brez DDV / 6 mesecev

4.4
Skupine zdravil

Zdravila za bolezni prebavil in presnove
Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
Zdravila za bolezni srca in ožilja
Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolnih organov
Hormonska zdravila za sistem. zdravlj.- razen spol. organov
Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
Zdravila z delovanjem novotvorbe in imunomodulatorji
Zdravila za bolezni mišično - skeletnega sistema
Zdravila z delovanjem na živčevje
Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
Zdravila za bolezni dihal
Zdravila za bolezni čutil
Razna zdravila
Neregistrirana zdravila

5. Kontaktni podatki za dodatna

Erika Murn, referentka za javna naročila

pojasnila

Psihiatrična bolnišnica Begunje
tel.: 04/ 53 35 274
gsm:041/ 332 872
fax.: 04/ 53 35 298
e-naslov: erika.murn@pb-begunje.si

6. Ponudba zdravil: K posameznim razpisanim zdravilom lahko dodate svojo ponudbo
zdravil. Izbor bo opravljen na osnovi zamenljivosti zdravila in merila za izbiro ponudb
( Merilo v navodiu za pripravo ponudbe)
7. Predložitev prijav - ponudb
7.1 Rok
7.2 Vložišče

05.05.2010 do 12:00
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Odpiranje ponudb ne bo javno. Izvedli ga bomo v lekarni bolnišnice ob
prisotnosti komisije za zbiranje ponudb in sicer v četrtek 6. maja 2010 ob 12.
uri. O vseh naših aktivnostih in odločitvah vas bomo sproti obveščali v zakonskih
rokih.
Vnaprej hvala za vaš odziv. Lepo pozdravljeni.

Zastopnik / pooblaščenec
naročnika
Damijan Perne, dr. med. spec.
psih., direktor

Podpis

NAVODILA ZA PRIJAVO
1. Naročnik

Psihiatrična bolnišnica Begunje

(popolna firma in sedež)

Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

2. Oznaka javnega naročila

JN 1/2007

3. Vrsta postopka
ANEKS k okvirnemu sporazumu na podlagi II. faze postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti – predložitev najugodnejših ponudb
3.1 Podlaga (člen) po ZJN-2

26. in 32. člen ZJN-2

3.2 Predložitev popustov

V stolpec „popust „ se vpiše ponujeni popust v %, v
stolpec „cena” se vpiše zakonsko priporočena cena / 1
enoto, veljavna v obdobju priprave ponudbe

4. Predmet javnega naročila
4.1 Vrsta

Blago

Storitve

Gradnje


4.2 Ime posla

Zdravila

4.3
Največja
vrednost JN

79.558,05 brez DDV / 6 mesecev

4.4
Skupine zdravil

Zdravila za bolezni prebavil in presnove
Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
Zdravila za bolezni srca in ožilja
Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolnih organov
Hormonska zdravila za sistem. zdravlj.- razen spol. organov
Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
Zdravila z delovanjem novotvorbe in imunomodulatorji
Zdravila za bolezni mišično - skeletnega sistema
Zdravila z delovanjem na živčevje
Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
Zdravila za bolezni dihal
Zdravila za bolezni čutil
Razna zdravila
Neregistrirana zdravila

5. Razpisna dokumentacija
5.
6.
7.
8.

obrazec
obrazec
obrazec
obrazec

:
:
:
:

Seznam zdravil – ZDRAVILA RAZPIS 2010/1
Vzorec aneksa
Navodila za izdelavo ponudbe
Ovojnica

5.1.
Kontaktni
podatki
dodatna pojasnila

Erika Murn, referentka za javna naročila
Psihiatrična bolnišnica Begunje
tel.: 04/ 53 35 274
gsm:041/ 332 872
fax.: 04/ 53 35 298
e-naslov: erika.murn@pb-begunje.si

za

5.2. Rok za postavitev vprašanj

23.4.2010 do 15:00
Na vprašanja, ki bodo zastavljena po tem roku, naročnik ne
bo odgovarjal.

6. Dokumenti za prijavo
Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce:
1. obrazec: Seznam zdravil – ZDRAVILA RAZPIS 09; vpiše se cena veljavna v obdobju priprave
ponudbe in ponujeni popust
2. izpolnjen in podpisan obrazec:Aneks k okvirnemu sporazumu
3. izpolnjen obrazec : Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe;
6.1 Jezik prijave
6.2 Oblika ponudbe

6.3. Merilo za izbiro
ponudb

Slovenski
Ponudba mora biti predložena v pisni in na CD-mediju. Dokumentacija
za prijavo mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo. Za to označeni deli dokumentacije za prijavo
morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika kandidata ali
druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste,
vrednosti in obsega.
Kandidat dokumentacijo za prijavo zapre v eno ovojnico. Zaželeno je,
da se obrazce in dokumente zloži v mapo in loči s pregradami zaradi
lažjega pregleda prijave. Prijava, ki bo tako nepregledna, da iz nje ne
bo mogoče razločiti pod katero točko oziroma prilogo spadajo
posamezne listine, bo zavrnjena.
Najvišji predložen popust oz. najnižja cena za zdravilo, sestavljena iz
zakonsko priporočene cene, veljavne v obdobju priprave ponudbe in
predloženega popusta ponudnika na priporočeno ceno

6.4. Ponudba zdravil: K posameznim razpisanim zdravilom lahko dodate svojo ponudbo
zdravil. Izbor bo opravljen na osnovi zamenljivosti zdravila in merila za izbiro ponudb.
7. Predložitev prijav - ponudb
7.1 Rok
7.2 Vložišče

05.05.2010 do 12:00
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Zastopnik / pooblaščenec
naročnika
Damijan Perne, dr. med. spec.
psih., direktor

Podpis

