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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Številka: JN - 3/2017
Datum: 8. 5. 2017

I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil z dne 10. 5. 2017 pod št. objave jn004892/2017-BO1 in v Uradnem listu
EU, dne 10. 5. 2017, Dokument 2017/S 090-176338 je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu
(v nadaljevanju: javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, predmet razpisa
je »Dobava zdravil za potrebe psihiatrične bolnišnice Begunje«, z namenom sklenitve okvirnega
sporazuma za obdobje 24 mesecev.
Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
Na podlagi tega javnega razpisa bodo ponudniki, ki bodo v celoti izpolnjevali zahtevane razpisne
pogoje in predložili sprejemljivo ponudbo po merilu za izbiro najugodnejše ponudbe v skladu z
Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, uvrščeni med podpisnike okvirnega sporazuma po
določbah te razpisne dokumentacije.
V času veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma bo naročnik posamezna naročila oddal s
ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma za šest mesečno obdobje.
Rok veljavnosti ponudbe za podpis okvirnega sporazuma je 60 dni od odpiranja ponudb.
ROK ZA ODDAJO PONUDBE
Ponudbe morajo biti predložene po določbah te razpisne dokumentacije na naslov: Psihiatrična
bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, do vključno srede,
14. 6. 2017, do 10.00 ure.
JAVNO ODPIRANJE PONUDBE
Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 14. 6. 2017, ob 11.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe
Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem.
V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora imeti
s seboj pooblastilo zakonitega zastopnika.

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
Direktor
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PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Številka: JN - 3/2017
Datum: 8. 5. 2017
Javno naročilo:
»DOBAVA ZDRAVIL ZA POTREBE PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE«
II.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PONUDBA
1.1. Vrsta postopka
Na Portalu javnih naročil, dne 10. 5. 2017, pod št. objave JN004892/2017-BO1, ter v Uradnem
listu EU, dne 10. 5. 2017, Dokument 2017/S 090-176338, je bil objavljen javni razpis po odprtem
postopku za »Dobavo zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje«, s sklenitvijo okvirnega
sporazuma za obdobje 24 mesecev.
a) za dobavo posameznega zdravila iz skupin od 1 do 12:
Št. skupine
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina
7. skupina
8. skupina
9. skupina
10. skupina
11. skupina
12. skupina

Ime skupine
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 splovil ter spolnih organov
Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje in spolni hormoni
Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
Zdravila za bolezni mišično – skeletnega sistema
Zdravila z delovanjem na živčevje
Zdravila za zdravljenje nosne sluznice
Zdravila za bolezni dihal
Zdravila za bolezni čutil

b) za dobavo posameznega celotnega sklopa zdravil iz 9. skupine:
-

SKLOP ZDRAVIL 1 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 2 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 3 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 4 v 9. skupini
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-

SKLOP ZDRAVIL 5 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 6 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 7 v 9. skupini
SKLOP ZDRAVIL 8 v 9. skupini

Okvirni sporazum se sklepa pod razveznim pogojem in bo prenehal veljati z dnem sklenitve
pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil,
po sklepu Vlade RS, št.: 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015.
1.2. Ponudnik
Na javnem razpisu lahko konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet tega javnega razpisa, in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Glede na, v tem javnem razpisu določen predmet javnega naročila, lahko na tem javnem razpisu
konkurirajo tisti gospodarski subjekti, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
 so registrirani za dejavnost prometa z zdravili na debelo, ki so predmet razpisa,
 imajo za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja,
 izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz te razpisne dokumentacije.
V primeru pomanjkanja zahtevanih pogojev, ki se nanašajo na sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti (registracija), lahko ponudniki na tem javnem razpisu konkurirajo v sodelovanju s
partnerji v skupnem nastopu ali s podizvajalci, v skladu z določbami ZJN-3 in z določbami te
razpisne dokumentacije. Primer: ponudnik, ki ne izpolnjuje pogoja iz katere koli zgoraj navedene
alineje, npr. ni registriran za promet z zdravili na debelo, lahko za izpolnjevanje teh pogojev vključi
v ponudbo partnerja ali podizvajalca.
1.3. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati 60 dni po odpiranju ponudb.
1.4. Jezik ponudbe
Ponudbo mora ponudnik pripraviti v slovenskem jeziku.
1.5. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane.
1.6. Dopustnost ponudbe
Da se bo ponudba štela dopustna (29. točka 2. člena ZJN-3), mora ponudnik v ponudbi predložiti:
-

izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1);
izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
izpolnjene obrazce s podatki o podizvajalcih (OBR-2, OBR-3 in OBR-4), v kolikor bo
ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopal s podizvajalci;
izpolnjeno izjavo o lastniških razmerjih (OBR-5);
izpolnjeno soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-6);
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-

izpolnjeno specifikacija zahtev naročnika in predračun ponudnika (OBR-7)
izpolnjen vzorec obrazec okvirnega sporazuma (OBR-9);

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Ponudnik mora pri
pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem
obrazcu, vključno z navodili na ESPD obrazcu.
Zaželeno je, da ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.
ESPD obrazec
ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o
izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2. teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo
gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od
položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej
dokumentaciji.
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila
ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu
podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik
pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.
Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik,
ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil ( www.enarocanje.si - izberete zavihek ESPD in nato
označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne smete
spreminjati končnice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti, ter
izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.
Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega
naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.
1.7. Ponudba za posamezno zdravilo iz skupin od 1 do 12
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eno samo zdravilo iz skupin od 1 do 12 ali neomejeno število
zdravil z enako učinkovino, jakostjo ter farmacevtsko obliko iz skupin od 1 do 12.
1.8. Ponudba za posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine
Ponudnik je dolžan predložiti ponudbo za posamezni celotni sklop zdravil (enega, več ali vse) iz 9.
skupine.
Naročnik ne bo upošteval ponudbe, ki ne bo zajela vseh zdravil po posameznem celotnem sklopu
iz 9. skupine.
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1.9. Ponudbena cena
1.9.1. Končna ponudbena cena pri posameznih zdravilih iz skupin od 1 do 12
Ponudnik mora navesti končno ponudbeno ceno posameznega zdravila v evrih. Končna
ponudbena cena posameznega zdravila mora vsebovati vse stroške (špediterske stroške, carine,
davke ipd.), upoštevane popuste in DDV. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki
niso zajeti v ponudbeno ceno.
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je
določen v vzorcu okvirnega sporazuma.
1.9.2. Skupna končna ponudbena cena posameznega celotnega sklopa zdravil iz 9. skupine
Ponudnik mora navesti končno ponudbeno ceno posameznega zdravila v sklopu in skupno končno
ponudbeno ceno celotnega sklopa v evrih. Skupna končna ponudbena cena celotnega
posameznega sklopa mora vsebovati vse stroške (špediterske stroške, carine, davke ipd.),
upoštevane popuste in DDV. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti
v ponudbeno ceno.
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je
določen v vzorcu okvirnega sporazuma.
1.10. Ponudbena dokumentacija
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci,
izjave in zahtevane priloge ter izpolnjen predračun v izpisani obliki in na CD-ju.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in
podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani podpisati in žigosati.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist
z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred,
med ali po izbiri ponudnika.
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
1.11. Skupna ponudba
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Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe
bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, iz
katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe in pogodbe;
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji
ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine
ponudnikov posamično predložiti ločen enoten evropski dokument v zvezi z oddajo javnega
naročila (v nadaljevanju: ESPD).
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika
iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2. teh navodil, in sicer:
- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.
V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke
2.1.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka
75. člena ZJN-3.
1.12. Ponudba s podizvajalci
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v pod
izvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje predmetnega javnega naročila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točk 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3 in 2.1.4 te dokumentacije izpolniti tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v
desetih dneh od prejema predloga.
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V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno
blago.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.
1.13. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju
ponudb možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici morajo biti vidne
naslednje oznake:
Naročnikov naslov:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
Oznake:
- "NE ODPIRAJ – PONUDBA";
- številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- predmet naročila »DOBAVA ZDRAVIL ZA POTREBE PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE«
Ponudnikov naziv in naslov (na hrbtni strani)
Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali
jo predajo osebno v pisarni tajništvo na naslov iz prve točke tega člena.
Če ovojnica ne bo pravilno izpolnjena, bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb
neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je nepravilno označena.
1.13.1. Rok za predložitev ponudbe
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Ponudbe je treba predložiti do 14. 6. 2017 do 10:00 ure na naslov naročnika. Pravočasna je tista
ponudba, ki je predložena naročniku (prejeta na sedež naročnika) do roka iz predhodnega stavka.
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene 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 je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k
naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb neodprta
vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.
1.14. Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
2. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:
2.1. Osnovna sposobnost ponudnika
2.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena
ZJN-3.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika,
če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov
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 ali prijave.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 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.
2.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, 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
plačilom za delo.
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Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
2.2.1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu
organu;
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.2.2. Ponudnik je vpisan na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na
debelo z zdravili pri JAZMP; oziroma v primeru tujega ponudnika, ponudnik je vpisan na Seznam
imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili v skladu z zakonodajo
države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države,
v kateri ima svoj sedež zahteva).
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.3. Ekonomska in finančna sposobnost
2.3.1. Ponudnik mora biti plačilno sposoben oziroma sposoben poravnati vse svoje obveznosti.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.4. Tehnična in strokovna sposobnost
2.4.1 Ponudnik mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega
naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.
V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel
zdravilno učinkovino, farmacevtsko obliko, količinsko sestavo, enoto mere ter pakiranje.
Ponudniki morajo ponuditi enako raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.
Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim
zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v
tej točki teh navodil in v Specifikaciji zahtev naročnika.
Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane vrste in količine blaga, ki ima rok uporabe najmanj še
12. mesecev od dneva dobave.
Ponudnik mora o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah
v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o
prenehanju opravljanja prometa z zdravilom.
Ponudnik mora imeti za vse ponujene artikle sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki
proizvajalcev v Republiki Sloveniji.
Pridobitev blaga in promet z blagom mora biti v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št.
17/14).
2.5.

Omejitev poslovanja
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Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma
funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
3. MERILO ZA IZBOR PODPISNIKOV OKVIRNEGA SPORAZUMA
3.1. Merilo za izbor podpisnikov okvirnega sporazuma za posamezno zdravilo iz skupin od 1
do 12
Pet najnižjih ponudbenih cen posameznega zdravila iz skupin od 1 do 12, z upoštevanim fiksnim
popustom, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
3.2. Merilo za izbor podpisnikov okvirnega sporazuma za posamezni celotni sklop zdravil iz
9. skupine
Pet najnižjih ponudbenih cen za posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine, z upoštevanim
fiksnim popustom, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
3.3. Merilo za oddajo naročila iz skupin od 1 do 12 s ponovnim odpiranjem konkurence
Najnižja ponudbena cena posameznega zdravila iz skupin od 1 do 12.
3.4. Merilo za oddajo naročila za posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine
Najnižja ponudbena cena za posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine.
4. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE
4.1. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno
dokumentacijo, o čemer bo pravočasno preko Portala javnih naročil obvestil vse zainteresirane
ponudnike.
Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom preko Portala javnih naročil posredoval dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
Šteje se, da je bila zahteva za izpolnitev pogoja iz predhodnega odstavka te točke posredovana
pravočasno, v kolikor ima naročnik minimalno dva (2) delovna dneva časa za pripravo pojasnila.
4.2. Sprememba ali umik ponudbe
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po
preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z
novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
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Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s točko 1.14. teh
navodil.
Popusti ali spremembe cene so možni le, če so vsebovani v originalno predloženi ponudbi ali pa
na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure, določene za oddajo ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.
5. USTAVITEV POSTOPKA
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve
pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.
Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb
ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka,
zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve sporazuma/pogodbe.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni
in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.
6. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA
6.1. Sklenitev okvirnega sporazuma
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi ponudniki za dobavo posameznega zdravila
iz skupin od 1 do 12 ter za dobavo posameznega celotnega sklopa zdravil iz 9. skupine, v skladu z
merili in pogoji iz te razpisne dokumentacije, če bo prejel dovolj popolnih ponudb in sicer le za
tista posamezna zdravila iz skupin od 1 do 12 ter za posamezen celotni sklop zdravil iz 9. skupine,
za katere bodo ponudniki oddali ponudbe v skladu z določili tega javnega razpisa za obdobje 24
mesecev.
6.2. Neopredelitev pogojev iz okvirnega sporazuma
Naročnik ne bo po obsegu in časovno naprej natančno opredelil potreb po blagu, ki je predmet
okvirnega sporazuma in bo zdravila časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe v
času veljavnosti okvirnega sporazuma po opredeljenih, praviloma šest mesečnih obdobjih.
V okviru trajanja okvirnega sporazuma bo naročnik naročal zdravila pri ponudnikih – podpisnikih
okvirnega sporazuma, ki bodo v odprtem postopku v okviru merila za izbor ponudili najnižjo ceno,
v skladu s tč. 3 teh Navodil, in bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa.
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Ponudniki bodo lahko podali ponudbe, cenike in popuste na cene iz cenikov le za zdravila iz skupin
od 1 do 12 ter za posamezne celotne sklope zdravil iz 9. skupine, za katere bodo imeli sklenjen
okvirni sporazum.
Poleg opredeljenih vrst blaga v ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik od ponudnikov podpisnikov okvirnega sporazuma, naroča tudi ostala zdravila iz cenika zdravil – kataloga
posameznih ponudnikov, kot strank okvirnega sporazuma, in sicer do višine maksimalno 20 %
okvirno določene vrednosti, opredeljene v okvirnem sporazumu, na razpisano količino
posameznega zdravila, za vsako njeno, praviloma šest mesečno veljavnost.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določene količine ali
vrednosti blaga.
V specifikacijah iz predračunov navedene letne količine blaga so le okvirne in niso zavezujoče,
ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.
7. PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D,
63/13, 90/14 –zdu-1I, 95/14 – ZIPRS11415-C in 96/15 ZIPRS1617), po postopku in na način kot ga
določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka
oddaje javnega naročila zoper vsako 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. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno
legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa
s pooblaščencem,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR.
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri
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tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja
na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila,
oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se
na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).
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 javna naročila (Ministrstvo RS za javno upravo).
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena 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.
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.

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
DIREKTOR
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III.

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Specifikacija zahtev naročnika za predmetno javno naročilo se nahaja v priloženi Excelovi datoteki
»Seznam zdravil – predračuni«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora izpolnjene predračune predložiti v izpisani obliki (podpisane in žigosane) in na CD-ju,
skupaj s ponudbeno dokumentacijo, brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne
upoštevajo.
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA
(OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE)
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OBR-1
PONUDBA
PONUDNIK

____________________________________________________________________________
____
(naziv in naslov ponudnika)

V skladu z razpisnimi pogoji za izvedbo javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične
bolnišnice Begunje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne _________, pod št. objave
_______________, ter v Uradnem listu EU, dne _____________, Dokument ____________, se
prijavljamo na vaš javni razpis in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe in ponudbeni predračun s končno ponudbeno ceno za posamezno zdravilo iz skupin
od 1 do 12, ki ga nudimo v svoji ponudbi, oziroma za posamezen celotni sklop zdravil iz 9.
skupine, ki ga nudimo v svoji ponudbi.
Veljavnost ponudbe je do vključno _________________
Ta ponudba, št. _______________, z dne _______________, in vaš pisni sprejem ponudbe ter
podpis okvirnega sporazuma bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Podatki o ponudniku:
Firma oz. ime____________________________________________
Zakoniti zastopnik: ______________________________________________________
Identifikacijska številka za DDV: ___________________________________________
Matična številka: ________________________________________________________
Številka transakcijskega računa: ____________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Telefonska številka: ______________________________________________________
Številka telefaxa: __________________________________________________________
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Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: ______________________________________
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ______________________________________
Odgovorna oseba za podpis sporazuma in pogodbe: _______________________________

V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

Dne: ______________

Žig in podpis ponudnika:
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PODATKI O PODIZVAJALCU

OBR-2

POLNI NAZIV PODIZVAJALCA:
NASLOV PODIZVAJALCA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI
OSEBE:

NASLOV

KONTAKTNE

TELEFON:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODGOVORNA
POGODBE:

OSEBA

ZA

PODPIS

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA:
VRSTA DEL, KI
PODIZVAJALEC:

JIH

BO

IZVEDEL

KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA:
VREDNOST DEL PODIZVAJALCA:
(v EUR brez DDV)
KRAJ IZVEDBE DEL:
ROK IZVEDBE DEL:

Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:
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OBR-3

SOGLASJE PODIZVAJALCA
Soglašamo, da naročnik PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, Begunje na Gorenjskem 55, 4275
Begunje na Gorenjskem na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3
namesto ponudnika/dobavitelja:
_____________________________________________________________________________
poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.1

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev:
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.
* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Žig in podpis podizvajalca:
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OBR-4

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM
V skladu z ZJN-3 dajemo naročniku PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BEGUNJE, Begunje na Gorenjskem
55, 4275 Begunje na Gorenjskem pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv in naslov podizvajalca

za javno naročilo »Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje«, objavljeno na
portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________.2

Kraj in datum:

Navodila za izpolnitev:
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.
* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-5
PONUDNIK
________________________________________________________________________

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot
najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo
6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo
oziroma podatke o:


udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,



gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-6
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite
zastopnike)*
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o
javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS
86/2004), pooblaščam PSIHIATRIČNO BOLNIŠNICO BEGUNJE, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične
bolnišnice Begunje«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor
za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot
zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v 75. členu ZJN-3.
EMŠO: ____________________________________
Ime in priimek: ____________________________________
Datum rojstva: ____________________________________
Kraj rojstva:

____________________________________

Občina rojstva: _____________________________________
Država rojstva: _____________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Ulica in hišna številka: _________________________________
Pošta in poštna številka: _________________________________
Državljanstvo: ________________________________________
Moj prejšnji priimek se je glasil:

________________________________________

Kraj in datum:
___________________

Pooblastitelj:
Žig:

_____________________
Podpis:
_____________________

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).
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OBR-7

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA IN PREDRAČUN PONUDNIKA
(Glej tabelo v Excel-u!)
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OBR-8
OBRAZEC OVOJNICA

odreži
-------------------------------------------------------------------------------------

NE ODPIRAJ – PONUDBA
Predmet javnega naročila:
RAČUNALNIŠKA OPREMA

POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
E-naslov:______________________

[ ] ponudba
[ ] sprememba
[ ] umik

NASLOVNIK:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:________________
Ura prispetja:___________________
Zaporedna št. ponudbe:__________
Podpis: _______________________

------------------------------------------------------------------------------------odreži
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OBR-9
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
Opozorilo: Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani podpisati in
žigosati.

NAROČNIK:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM
ki jo zastopa direktor, Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
ID številka: SI94700699

in
PONUDNIK 1:

__________________________________________________
(ime, firma)

__________________________________________________
(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________
ID številka: ________________

PONUDNIK 2:

__________________________________________________
(ime, firma)

__________________________________________________
(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________
ID številka: ________________

PONUDNIK 3:

__________________________________________________
(ime, firma)

__________________________________________________
(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________
ID številka: ________________

PONUDNIK 4:

__________________________________________________
(ime, firma)

__________________________________________________
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(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________
ID številka: ________________

PONUDNIK 5:

__________________________________________________
(ime, firma)

__________________________________________________
(naslov)

ki ga/jo zastopa _____________________________________________
ID številka: ________________
sklenejo naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvedbo javnega naročila
»Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje«
kot sledi:
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011),
objavljeno na Portalu javnih naročil, dne __________, pod št. objave ___________, ter v Uradnem
listu EU, dne ____________, Dokument _____________, z namenom sklenitve okvirnega
sporazuma za obdobje 24 mesecev.
Izbrani ponudniki podpisniki okvirnega sporazuma, pri katerih bo v času trajanja tega okvirnega
sporazum naročnik, v skladu s 4. členom tega okvirnega sporazuma, naročal posamezna zdravila
iz skupin od 1 do 12 ter posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine so:
a) za dobavo posameznega zdravila iz skupin od 1 do 12:
Št. skupine
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina
7. skupina
8. skupina

Ime skupine/ Izbrani ponudnik
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 splovil ter spolnih organov
Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje in spolni hormoni
Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
Zdravila za bolezni mišično – skeletnega sistema
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9. skupina
10. skupina
11. skupina
12. skupina

Zdravila z delovanjem na živčevje
Zdravila za zdravljenje nosne sluznice
Zdravila za bolezni dihal
Zdravila za bolezni čutil

b) za dobavo posameznega celotnega sklopa zdravil iz 9. skupine:
 SKLOP ZDRAVIL 1 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 2 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 3 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 4 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 5 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 6 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 7 v 9. skupini
 SKLOP ZDRAVIL 8 v 9. skupini
V času trajanja okvirnega sporazuma ponudniki podpisniki okvirnega sporazuma lahko podajo
ponudbe, cene in popuste na cene iz cenikov le za zdravila iz skupin od 1 do 12 ter posamezne
celotne sklope zdravil iz 9. skupine, za katere se z njimi sklepa ta okviren sporazum.
2. člen
S tem okvirnim sporazumom se naročnik in ponudniki dogovorijo o splošnih pogojih izvajanja
javnega naročila, ki je predmet tega okvirnega sporazuma.
Sestavni del tega okvirnega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in
ponudbeno dokumentacijo ponudnikov.
3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so stalne ali enkratne dobave zdravil, ki jih naročnik po obsegu in
časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste zdravil po predračunu so okvirne.
Naročnik in ponudniki se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma
kupoval le tiste vrste in količine zdravil iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
4. člen
Naročnik predvidoma vsakih šest mesecev povabi ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni
sporazum za posamezno zdravilo iz skupin od 1 do 12 oziroma za posamezen celotni sklop zdravil
iz 9. skupine, k predložitvi cen za posamezno zdravilo iz skupin od 1 do 12 oziroma za posamezen
celotni sklop zdravil iz 9. skupine. Naročnik bo okvirno šest mesecev kupoval zdravila pri
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ponudnikih, ki bodo ponudili najnižjo ceno za posamezno zdravilo iz skupin od 1 do 12 oziroma
najnižjo ceno za posamezni celotni sklop zdravil iz 9. skupine.
Ponudniki pošiljajo svoje ponudbe v roku na naslov, ki ga v povabilu opredeli naročnik.
Po prejemu ponudb bo naročnik sporočil ponudnikom izbor najugodnejšega ponudnika za dobavo
posameznega zdravila iz skupin od 1 do 12 oziroma za dobavo posameznega celotnega sklopa
zdravil iz 9. skupine ter najugodnejšo ponudbeno ceno za, praviloma šest mesečno obdobje, z
ustreznim obrazloženim pravnim poukom v smislu določb Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja.
Ponudniki v svojih ponudbah za posamezna obdobja ne smejo konkurirati z višjimi cenami, kot so
jih opredelili v predračunu za uvrstitev v seznam strank okvirnega sporazuma.
5. člen
Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno odzivanje na
posamezna povpraševanja. V primeru, da se ponudnik ne odziva na povpraševanja (se
zaporedoma vsaj dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da
ponudnik nima interesa za sklenjen sporazum in lahko z obvestilom prekine sporazum brez
kakršnih koli obveznosti katere koli strani.
6. člen
Poleg opredeljenih vrst blaga v ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik od ponudnikov podpisnikov okvirnega sporazuma, naroča tudi ostala zdravila iz cenika zdravil – kataloga
posameznih ponudnikov, kot strank okvirnega sporazuma, in sicer do višine maksimalno 20 %
okvirno določene vrednosti, opredeljene v okvirnem sporazumu, na razpisano količino
posameznega zdravila, za vsako njeno, praviloma šest mesečno veljavnost.
Za zdravila, ki niso navedena na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga morajo ponudniki
predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cen.
7. člen
Naročnik bo blago naročal po pošti, preko elektronske pošte ______________________________
(izpolni ponudnik) ali telefaksa ______________________ (izpolni ponudnik).
Dobava se vrši v delovnem času naročnika, praviloma med 9. in 14. uro oziroma po dogovoru.
Ponudniki morajo hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še pravilno izpolnjeno
dobavnico.
8. člen
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Odzivni rok ponudnikov je dve uri od trenutka prejetega naročila blaga. V primeru oddanega
naročila izven rednega delovnega časa je odzivni rok do 10.00 ure naslednjega delovnega dne.
Ponudniki se zavezujejo, da bodo naročniku dobavljali naročeno blago v 24 urah na sedež
naročnika.
9. člen
Cene zdravil za čas trajanja okvirnega sporazuma se usklajujejo v skladu s trenutno veljavnimi
cenami zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih in Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini, ob upoštevanju ponujenega popusta iz ponudbenega predračuna, ki ostaja
fiksen za celotno obdobje veljavnosti oddaje naročila.
10. člen
Če ponudniki zdravila iz 4. člena tega sporazuma prodajajo po akcijskih cenah v določenih
obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, morajo
naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi zdravila po teh cenah.
11. člen
Naročnik bo poravnal račun za dobavljena zdravila v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa. Ponudniki lahko izstavijo en račun za več dobav skupaj oziroma za dobave v posameznem
mesecu.
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

12. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
 plačeval naročeno blago v dogovorjenih rokih,
 da bo blago naročal izključno pri posameznih ponudnikih podpisnikih pogodb, razen v tem
sporazumu navedenih izjem, ki se nanašajo na določbo 6. člena tega sporazuma
Ponudniki se zavezujejo, da bodo:
 naročniku zagotovili brezplačen cenik – katalog izdelkov, ki jih ponujajo, in naročniku
sukcesivno ali enkratno, na njegovo zahtevo, v celoti dobavljali dogovorjeno blago po
cenah, s popusti, določenimi v predloženem ceniku;
 takoj pisno opozorili naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno
in pravilno dobavo;
 izvajali vse svoje pogodbene obveznosti do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih;
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 omogočali ustrezen nadzor naročniku;
 zagotovili, da dobavljeno blago nima pravnih in stvarnih napak;
 dostavili kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in
specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije;
 nosili vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani
ponudnikov oziroma proizvajalca;
 nosili vse stroške (razliko v ceni), ki bi nastali zaradi nedobave dogovorjenega blaga
naročniku in bi naročnika prisilili h kritnemu nakupu blaga pri drugem ponudniku z višjo
ceno.
13. člen
Vsaka zavrnitev naročila posameznega ponudnika – podpisnika okvirnega sporazuma ali
odstopanje od dogovorjenega načina ali obsega izvedbe ponudnikovih pogodbenih obveznosti,
pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre
okvirni sporazum za takega dobavitelja, v primeru škode pa tudi zahteva celotno odškodnino za
povzročeno škodo.
Tudi v primeru, da zamuda ponudnika (ponudnik zamudi trikrat v obdobju trajanja veljavnosti
posamezne pogodbe) ali napake v izvedbi pogodbenih obveznosti posameznega ponudnika
bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre okvirni sporazum ali prekliče naročilo.
Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko naročnik uveljavlja po opominu, po
katerem ponudnik ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih
posledic. Opomin mora biti ponudniku poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.
14. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank okvirnega sporazuma in ki jih stranke okvirnega sporazuma niso mogle predvideti ob
sklepanju sporazuma in pri posamezni pogodbi, sklenjeni za določeno obdobje, ter kakorkoli
vplivajo na izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Ponudniki so dolžni pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po
nastanku le-te.
15. člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Andreja Križanič, Strokovna sodelavka za javna
naročila.
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani:
 ponudnika 1 je ___________________________.
 ponudnika 2 je ___________________________.
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 ponudnika 3 je ___________________________.
 ponudnika 4 je ___________________________.
 ponudnika 5 je ___________________________.
16. člen
Pogodbena kazen je določena v višini 0,5 % od vrednosti posameznega naročila za vsak dan
zamude, vendar največ 10 % (razen če ponudnik objektivno izkaže, da določenih dobav ni bilo
mogoče izvesti iz razlogov, navedenih v nadaljevanju sporazuma).
17. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla;
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
18. člen
Stranke tega okvirnega sporazuma se obvezujejo, da bodo uredile vse, kar je potrebno za izvršitev
tega okvirnega sporazuma in da bodo ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen
Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmemo in podpišejo
vse stranke okvirnega sporazuma. Če katerakoli od določb okvirnega sporazuma postane
neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora
ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.
20. člen
Katerakoli od strank okvirnega sporazuma lahko odpove okvirni sporazum brez posebnega razloga
z odpovednim rokom 6 mesecev.
Katerakoli od strank okvirnega sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti iz tega sporazuma s
strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega
sporazuma. V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega
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okvirnega sporazuma, stranka, ki je kršila obveznosti iz tega sporazuma, pa nasprotni stranki tudi
nastalo škodo.
21. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno
pristojno sodišče po sedežu naročnika.
22. člen
Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v _______ enakih izvodih, od katerih vsaka stranka
okvirnega sporazuma prejme pod dva izvoda in stopi v veljavo potem, ko ga podpišejo izbrani
podpisniki okvirnega sporazuma.
V primeru, da posamezni izbrani ponudnik ne podpiše okvirnega sporazuma, je okvirni sporazum
veljaven za tiste ponudnike, ki so to svojo obveznost – podpis pogodbe – izvršili.

Ponudnik 1:

Naročnik:

Ponudnik 2:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
Direktor

Ponudnik 3:

______________________________
Begunje na Gorenjskem, dne _______

Ponudnik 4:

Ponudnik 5:

