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I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

»SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA PALIPERIDON«
Na podlagi določil 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in14/2018 – v nadaljevanju ZJN-3),
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju: naročnik), vabi
vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno z zahtevami te dokumentacije in sodelujejo v
postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, katerega predmet je: »SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA
PALIPERIDON«.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami
naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 28. 06. 2018 do 10:00

Rok za predložitev ponudb

do 05. 07. 2018 do 09:00

Odpiranje ponudb

05. 07. 2018 ob 10:00

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Andreja Križanič
E-poštni naslov: andreja.krizanic@pb-begunje.si
Telefonska št: 04 5335 272
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo
razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije
lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna
zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten sklop. Ponudnik odda ponudbo v informacijski sistem e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do roka za predložitev ponudb.

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
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Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo
ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo
spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika,
saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA


Način postavljanja zahtev za pojasnila: - portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Datum: 07. 06. 2018
Kraj: Begunje na Gorenjskem

Andreja Križanič
Strokovna sodelavka za javna naročila

Branko Brinšek, dr. med. , spec. psih.
Direktor
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II.

NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet ponudbe je sukcesivna dobava zdravila Paliperidon.
1.

PONUDBA

1.1. Vrsta postopka
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu z določili 47. člena ZJN-3, s sklenitvijo pogodbe
o izvajanju storitev za obdobje 14 mesecev, oziroma za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 08. 2019.
1.2. 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.
1.3. Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo
naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani:
http://www.pb-begunje.si/ pod rubriko - Javna naročila – Aktualna javna naročila in na Portalu javnih naročil. V primeru, da
bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim
za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Po poteku
roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila ali vprašanja o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
le v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na katera bo naročnik pripravil in posredoval odgovore oziroma pojasnila
najkasneje šestih (6) koledarskih dneh pred rokom za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana
pravočasno, to je do dne 28. 06. 2018 do 10.00 ure. Po tem roku in na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila
ali vprašanja naročnik ne bo odgovarjal. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek
njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe
v tej dokumentaciji. Vse spremembe, dopolnitve ali dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so
za ponudnike obvezujoče.
1.4. Predložitev ponudb
Ponudnik predloži ponudbo v sistem e-JN v elektronski obliki. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem
sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, se
takšna ponudba zavrne kot nedopustna.
Ponudniki morajo izjave in predračun predložiti na podpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni
pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v sistem e-JN v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini
originala.
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
1.5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Ponudnik lahko do roka za oddajo punudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik
svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
1.6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 05. 07. 2018 ob 10.00 uri na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/e-oddaja.
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1.7. Oblika in vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse v tej dokumentaciji zahtevane obrazce, priloge, listine, izjave, tehnično dokumentacijo, ipd.
Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati z enotnim pečatom. Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika
ali oseba, s strani ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena
(natipkana ali napisana) s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev ni dovoljeno spreminjati. Popravljene napake ali spremembe v
ponudbeni dokumentaciji in eventualni dodatki morajo biti parafirane in žigosane s strani pooblaščene osebe ponudnika, ki
je podpisala ponudbeno dokumentacijo ob mestu popravka. Ponudnik mora predložiti naslednjo pravilno izpolnjene obrazce
z zahtevanimi prilogami oz. dokazili:
OBR-1 - Ponudba
OBR-2 - Predračun
OBR-3 - Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
OBR-4 - Izjava ponudnika o posredovanju podatkov
OBR-5 - Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBR-6 - Soglasje za neposredno plačevanje podizvajalcem
OBR-7 - Pogodba za sukcesivno dobavo zdravila Paliperidon
Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer
starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev
ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te dokumentacije. Ponudnik,
ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični
in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. Ponudnik odda ponudbo v elektronski obliki, v informacijski sistem e-JN.
ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja
te dokumentacije, 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. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, ter izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.
1.8. Jezik postopka in ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Vsa
dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod. Če naročnik ob pregledovanju in
ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko
od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.
1.9. Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR) in zaželeno je zaokrožena na dve decimalni mesti. Ponudnik mora pri
pripravi ponudbe in določanju ponudbenih cen za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne
stroške, ki bodo potrebni za realizacijo predmeta javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov ali
popustov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
1.10. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 koledarskih dni, od dne določenega za predložitev ponudb. V primeru, da bodo
nastopili razlogi, zaradi katerih podpis pogodb ne bo možen do preteka veljavnosti ponudbe, mora vsak ponudnik zagotoviti,
da se bo veljavnost ponudbe podaljšala za najmanj toliko časa, kot bo trajal razlog, zaradi katerega podpis pogodbe v času
prvotne veljavnosti ponudbe ni bil možen.
1.11. Variantne ponudbe
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.
1.12. Dopustnost ponudbe
Ponudba se bo štela za dopustno, če jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena
ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
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1.13. Pregled in ocenjevanje ponudb
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika,
kateremu se bo odločil oddati javno naročilo. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega
naročila ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu
ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti.
1.14. Dopustne spremembe in dopolnitve ponudb
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če
bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določili petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena
ZJN-3.
1.15. Merilo
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi najnižje skupne ponudbene vrednosti z DDV, ki je razvidna
iz obrazca OBR-2 PREDRAČUN. V primeru, da bo naročnik prejel dve ali več ponudb z enako najnižjo skupno ponudbeno
vrednostjo z DDV, bo izveden žreb – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako
vrednost. 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.
1.16. Odločitev o oddaji javnega naročila
Naročnik bo oddal javno naročilo ponudnikom, ki bodo predložili dopustno ponudbo ter bodo ponudili najnižjo končno
ponudbeno vrednost z DDV. Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila na način določen v 10.
odstavku 90. člena ZJN-3.
2.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:
2.1. Osnovna sposobnost ponudnika
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
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
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.
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.
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
2.2.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
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Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi
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
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
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.
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 v najkrajšem možnem času.
Pridobitev blaga in promet z blagom mora biti v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14).
2.5. Omejitev poslovanj
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.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

3.1. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:
Gospodarskemu subjektu 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, ni bila izrečena pravnomočna sodba,
ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje,
odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
3.2. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost
Gospodarski subjekt zagotavlja, da:
na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima
50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi
obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
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3.3. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil
Gospodarski subjekt zagotavlja, da:
ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega
prava);
se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene,
v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni
z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je
naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene
druge primerljive sankcije;
Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
3.4. Drugi razlogi za izključitev
Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila 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.
Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika,
ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik
lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja
ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
4.

SKUPNA PONUDBA, PONUDBA S PODIZVAJALCI

4.1. Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe je potrebno predložiti
ustrezen akt o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna
številka, številka transakcijskega računa);
pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini;
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika glede vseh obveznosti;
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost
del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini;
glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral;
način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini oz. nosilca finančnih
obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih
obveznosti;
določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini;
reševanje sporov med partnerji v skupini;
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini;
rok veljavnosti pravnega akta.
V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru
skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ponudnik v ponudbi navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora
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posamično izpolnjevati pogoje iz te razpisne dokumentacije. Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se
nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo,
razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi,
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene. V kolikor bo javno naročilo v izvajanje oddano
ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri
od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek,
namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
4.2. Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba
in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru je potrebno
naročniku predložiti tudi fotokopijo pogodbe, ki jo je podizvajalec sklenil s ponudnikom (podizvajalska pogodba).
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, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka
75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75.
člena ZJN-3. 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 mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca
obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Le če podizvajalec v skladu in na način,
določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 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 v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval,
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 gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec oz. ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik
Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe
s podizvajalci. Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo
prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te razpisne dokumentacije izpolnjevati tudi
vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje,
ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in
podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače.
V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe
pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo
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postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje. V primeru, da so zahtevana
finančna zavarovanja, le ta predloži ponudnik (glavni izvajalec).
Obveznosti iz tega poglavja veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce
v podizvajalski verigi.

5.

SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po določilih vzorca pogodbe (OBR-7) te dokumentacije. Pogodbo bo
moral izbrani ponudnik podpisati najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po pozivu naročnika k podpisu pogodbe, v
nasprotnem primeru bo naročnik smatral, da posla ne želi skleniti. V primeru, kadar zaradi objektivnih razlogov to nebi bilo
mogoče, lahko naročnik na podlagi prošnje izbranega ponudnika privoli na daljši rok.
6.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih 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, pri
čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne
dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni
dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru
se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358
802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Psihiatrični bolnišnici Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.
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II.

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
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OBR-1

PONUDBA
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ____________, pod številko objave
________________________, prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb.
Ponudbo oddajamo (ustrezno označi):
SAMOSTOJNO – kot samostojen ponudnik;
S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci;
SKUPNA PONUDBA – kot vodilni partner v skupini ponudnikov;
SKUPNA PONUDBA – kot partner v skupini ponudnikov.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Naziv:____________________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Davčna številka:____________________________________________________________________________
Finančni urad: _____________________________________________________________________________
Matična številka: ___________________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: __________________________________________________
Številka telefona: ___________________________________________________________________________
Številka telefaxa:____________________________________________________________________________
Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi):

DA

NE

Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe:__________________________________________________
-

funkcija: ____________________________________________________

-

telefon: _____________________________________________________

-

telefax:______________________________________________________

-

e-mail: ______________________________________________________

Kontaktna oseba za obveščanje: _______________________________________________________________
-

funkcija: ___________________________________________________________________________

-

telefon: ____________________________________________________________________________

-

telefax:_____________________________________________________________________________

-

e-mail: _____________________________________________________________________________

Veljavnost ponudbe do: ___.___.2018 oz. najmanj 120 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.
Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO ZDRAVILA
PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil, dne __. __. 2018 , pod št. _____________.
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki – partnerji. Za tem obrazcem se priložijo izpolnjeni ESPDji vseh ponudnikov oz. partnerjev ter pravni akt o skupni izvedbi naročila, v kolikor ponudniki oddajo skupno ponudbo
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OBR-2

PREDRAČUN
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PONUDBENI PREDRAČUN, ŠT. ______________, ZA CELOTNI SKLOP
PONUDNIKA:
______________________________________________________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

za izvedbo javnega naročila "Sukcesivna dobava zdravila PALIPERIDON"

OPOMBA:

NAROČNIK NE BO UPOŠTEVAL PONUDBE, KI NE BO ZAJELA CELOTNEGA SKLOPU.
Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno v EUR z DDV.
Končna ponudbena cena zajema vse stroške (špediterske stroške, carine, davke ipd.), upoštevane popuste in DDV.
Cena/em je cena brez DDV.
Popust je številčno brez znaka %, dve decimalni mesti.
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SKLOP ZDRAVIL z delovanjem na živčevje
Št.
ATC
postavke
1
2
3
3

Generično
ime

Oblika

SUSP INJ, 1X 175
N05AX13 PALIPERIDON mg
SUSP INJ, 1X 263
N05AX13 PALIPERIDON mg
SUSP INJ, 1X 350
N05AX13 PALIPERIDON mg
SUSP INJ, 1X 525
N05AX13 PALIPERIDON mg

Količina Em

12

SC

12

SC

23

SC

40

SC

Cena/
Končna
Popust
em
ponudbena cena

Lastniško ime zdravila

Delovna
šifra
zdravila

SKUPNA KONČNA PONUDBENA CENA CELOTNEGA SKLOPA: ________________

Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO ZDRAVILA PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil,
dne __. __. 2018 , pod št. ________.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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OBR-3

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
- za pravne in fizične osebe –
»SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA PALIPERIDON«
Ponudnik ______________________________________ pooblaščam naročnika Psihiatrično bolnišnico Begunje,
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, da lahko za namene javnega naročila »SUKCESIVNA
DOBAVA ZDRAVILA PALIPERIDON« za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov,
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.
Podatki o ponudniku:
Polno ime podjetja: ______________________________________________________________
Sedež podjetja: _______________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: ______________________________________________________________
Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka):_____________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________________
Davčna številka podjetja: _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika. To izjavo morajo spodaj
OBVEZNO podpisati vsi zakoniti zastopniki): /po potrebi dodati vrstice/
/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO/

Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO
ZDRAVILA PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil, dne __. __. 2018 , pod št. _____________.
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
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OBR-4
IZJAVA PONUDNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku, na njegov poziv, v postopku javnega
naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovali podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z
njim povezane družbe.
Podatke bomo naročniku posredovali v roku 8 (osmih) dni, od dneva prejema poziva.
Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO
ZDRAVILA PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil, dne __. __. 2018 , pod št. _____________.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

OPOMBA:
(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)
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OBR-5
IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI
Ponudnik __________________________________________izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št.
JN-4/2018 – SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA PALIPERIDON, sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Zahteva za neposredno
plačilo od podizvajalca
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT.1

DA

NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT.2

DA

NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. …

DA

NE

in dajemo
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti
do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno
plačilo.
Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-6) prilagamo njihove podatke.

Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO
ZDRAVILA PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil, dne __. __. 2018 , pod št. _____________.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega
naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.
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OBR-6
SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM
Podatki o podizvajalcu:
Naziv: _____________________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Davčna številka: _____________________________________________________________________________
Finančni urad: ______________________________________________________________________________
Matična številka: _____________________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa / odprt pri banki: ____________________________________________________
Številka telefona: ____________________________________________________________________________
Številka telefaxa:_____________________________________________________________________________
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca: ______________________________________________________________
Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje:______________________________________________________
-

funkcija: ____________________________________________________________________________

-

telefon: _____________________________________________________________________________

-

e-mail: _____________________________________________________________________________

V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo:

DA

NE

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): ________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje: ______________________________________
Vrednost del brez DDV: _______________________________________________________________________
Kraj izvedbe: _______________________________________________________________________________
Rok izvedbe: _______________________________________________________________________________
SOGLAŠAM, da naročnik naše terjatve do ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec, v zvezi z
izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih
računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil
ponudnik.
Obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se izvajalec prijavlja na razpis za SUKCESIVNO DOBAVO
ZDRAVILA PALIPERIDON, objavljen na Portalu javnih naročil, dne __. __. 2018 , pod št. _____________.
Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
podizvajalca:

Obrazec se po potrebi kopira! Za tem obrazcem se priložijo izpolnjeni ESPD-ji vseh nominiranih podizvajalcev!
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OBR-7
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
ki jo zastopa direktor: Branko Brinšek, dr. med., spec. psih. (v nadaljevanju naročnik).
Identifikacijska številka za DDV: SI94700699
Matična številka: 5054818
in
__________________________________________________________________________________________
ki ga / jo zastopa direktor / ica:_____________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec).
Identifikacijska številka za DDV: ________________________________________
Matična številka: ____________________________________________________
sklepata naslednjo

POGODBO ZA SUKCESIVNO DOBAVO ZDRAVILA PALIPERIDON

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na podlagi Zakona o javnem
naročanju (ZJN-3) po postopku naročila male vrednosti: »SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVILA PALIPERIDON«
Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu JN, št…………. z dne
………2018.
2. člen
Predmet pogodbe 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 ponudnik se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja te pogodbe kupoval le tiste vrste in količine
zdravil iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
3. člen
Naročnik bo blago naročal po pošti, preko elektronske pošte __________________________________________.
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 pravilno izpolnjeno dobavnico.
4. člen
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.
Ponudnik se zavezuje, da bodo naročniku dobavljal naročeno blago v 24 urah na sedež naročnika.
5. člen
Cene zdravil za čas trajanja pogodbe 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.
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6. člen
Naročnik bo poravnal račun za dobavljena zdravila v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Ponudnik
lahko izstavi en e-račun za več dobav skupaj oziroma za dobave v posameznem mesecu.
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
7. Člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
 plačeval naročeno blago v dogovorjenih rokih,
 da bo blago naročal izključno pri pogodbeniku
Ponudnik se zavezuje, da bo:
 takoj pisno opozorili naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo;
 izvajal vse svoje pogodbene obveznosti do naročnika po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v
dogovorjenih rokih;
 omogočal ustrezen nadzor naročniku;
 zagotovil, da dobavljeno blago nima pravnih in stvarnih napak;
 dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v
okviru razpisne in ponudbene dokumentacije;
 nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani ponudnikov oziroma
proizvajalca;
 nosil 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.
8. Člen
Vsaka zavrnitev naročila ponudnika – podpisnika pogodbe ali odstopanje od dogovorjenega načina ali obsega izvedbe
ponudnikovih pogodbenih obveznosti, pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup,
razdre pogodbo 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 pogodbe) ali napake v izvedbi
pogodbenih obveznosti ponudnika bistveno zmanjšajo pomen posla, lahko naročnik razdre pogodbo 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 ali na
elektronski način.
9. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________________________________
Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je_________________________________________
7. člen
Pogodba, 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.
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8.

Člen

Ponudnik te pogodbe se obvezuje, da bo uredil vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnali s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
9.

Člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki pogodbe. Če katerakoli
od določb pogodbe 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.
10. člen
Katerakoli od strank pogodbe lahko odpove pogodbo brez posebnega razloga z odpovednim rokom 3 mesecev.
Katerakoli od strank pogodbe lahko zaradi kršitev obveznosti iz te pogodbe s strani nasprotne stranke, če kršitve ne
prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti
iz te pogodbe, stranka, ki je kršila obveznosti iz te pogodbe, pa nasprotni stranki tudi nastalo škodo.
11.
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče pri sedežu
naročnika.
12.
Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme pod en (1) izvod in stopi v
veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank.

Št. pogodbe:_____________________________

Št. pogodbe:_________________________________

Kraj in datum:____________________________

Begunje na Gorenjskem:________________________

Naročnik:

Dobavitelj:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.
Direktor
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