ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA

Številka:
Datum:

JNMV-0004/2008-POG
12.12.2008

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik:
Predmet javnega naročila:

50.000 km nenujnih reševalnih prevozov in prevozov dializnih
bolnikov

Orientacijska vrednost:

22.000,00 € (brez DDV)

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo.
Specifikacija naročila:
Št. Predmet
1. nenujni reševalni prevozi in prevozi dializnih bolnikov

količina
50.000

EM
km

Kratek opis naročila: 50.000 km nenujnih reševalnih prevozov in prevozov dializnih bolnikov, na klic ob
potrebi.
Dodatni pogoji/zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: /
Navodila za izdelavo ponudbe:
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem
vrstnem redu:
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2
Ponudba
Pogodba
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti
seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun
mora biti veljaven do 18.01.2009.
Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga oz.
opravljeni storitvi.
Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika.
Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Sašo Kavčič.
Kontaktna oseba za razpisno dokumentacijo: Metka Dragolič (tel. 01/70 50 105)
Načini oddaje ponudb:
Pisno na naslov:

ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA, Cesta 4.
maja 17, 1380 CERKNICA

Možnost variantne ponudbe:

NE

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo
predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.
Naročnik bo upošteval le pravočasne ponudbe, ki bodo predložene naročniku do dne 19.12.2008 do
10:00 ure.
Odpiranje ponudb bo nejavno.
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril:
Št:
Merilo
1.
Najnižja cena

Udeležba
100%

Predviden rok izbire je 19.12.2008.
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o
reviziji postopka javnega naročanja s spremembami (Ur.list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05,
78/06 in 53/07).
Priloge:
1.
2.
3.
4.

Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2
Ponudba
Pogodba
Tehnične specifikacije

ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA

Številka:
Datum:

JNMV-0004/2008-POG
12.12.2008

P O N U D B A št. ________________
1. Opis predmeta javnega naročila:
50.000 km nenujnih reševalnih prevozov in prevozov dializnih bolnikov

2. Ponudba velja do: _______________________________________________________________
3. Ponudbena cena (v EUR skupaj z DDV in popusti): ___________________________ (v ceni so
zajeti vsi stroški, cena je fiksna)
4. Podatki o ponudniku:
Naziv podjetja:
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Naslov:
Elektronski naslov:

TRR:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba:

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!
PONUDNIK SOGLAŠA S POGOJI JAVNEGA NAROČILA!
Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

______________________________________________

______________________________________________

ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA

Številka:
Datum:

JNMV-0004/2008-POG
12.12.2008

Ponudnik:

I Z J A V A
Predmet javnega naročila: 50.000 km nenujnih reševalnih prevozov in prevozov dializnih
bolnikov
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
Št. Pogoji
1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.

Ustreza
[ ]

2.

Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila.

[ ]

3.

Nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno
obsojeni.

[ ]

V kolikor ustrezate zgoraj navedenim pogojem, v kvadratek pri vsakem pogoju vpišite >x<.
Zgoraj navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati
s predložitvijo ustreznih potrdil.
V skladu z 2. odstavkom 41. člena ZJN-2A (Ur.list RS, št. 16/08) soglašamo, da naročnik za potrebe
tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.
Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

______________________________________________

_____________________________________________

POGODBA O SUKCESIVNEMU IZVAJANJU
NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV IN PREVOZOV DIALIZNIH BOLNIKOV
(VZOREC)
ki jo sklepata:
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, z identifikacijsko
številko za DDV SI 83479007, ki ga zastopa direktor Sašo KAVČIČ, dr.med. spec.spl.med., kot
naročnik

in
Podjetje (firma in sedež)………………………………………………………….., identifikacijska številka za
DDV SI ………………………………, ki ga zastopa ………………………………………………………,
kot izvajalec
takole:

I.
Stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek zbiranja ponudb št. JNMV0004/2008-POG, za oddajo 50.000 km nenujnih reševalnih prevozov in prevozov
dializnih bolnikov v letu 2009, ki je predmet te pogodbe; izvajalec pa je med
sodelujočimi ponudniki ponudil najugodnejšo ponudbo in bil izbran za izvajalca.
II.
Naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje opravljati nenujne reševalne prevoze in
prevoze dializnih bolnikov v letu 2008 po specifikaciji, na klic ob dejanski potrebi.
III.
Izvajalec je dolžan:
• vsa pogodbena dela opravljati z ustreznim tehnično opremljenim vozilom in
ustrezno usposobljenim kadrom ter redno, vestno, strokovno in kvalitetno,
• s skrbnostjo in vestnostjo dobrega gospodarja skrbel za pravočasno odpravljanje
tistih napak in pomanjkljivosti, ki jih je sposoben odpraviti sam,
• s skrbnostjo in vestnostjo dobrega gospodarja obveščal nemudoma naročnika o
napakah in pomanjkljivostih, ki jih bo pri svojem delu opazil pa jih ne bo mogel
odpraviti sam,
Vse reklamacije glede kakovosti in količine opravljenega dela mora naročnik
sporočati izvajalcu v roku 24 ur na tel. štev……………………………….
IV.
Izvajalec se zaveže svoje delavce, ki bodo delali pri naročniku, seznaniti, da so le ti
pod disciplinsko, materialno in kazensko odgovornostjo dolžni varovati vse podatke,
ki štejejo za zaupne, do katerih so prišli pri svojem delu.
Izvajalec mora delavcem dati v podpis posebno izjavo, s katero se v smislu 1.
odstavka te točke, delavci zavežejo varovati zaupne podatku do katerih pri delu
pridejo.
V.
Storitve, ki so predmet te pogodbe so ocenjene na vrednost …………………………€,
brez DDV, za eno leto izvajanja.
Cena za km prevoza …………..€, brez DDV.

Izvajalec bo opravljene storitve obračunaval mesečno in izdal račun najkasneje do
zadnjega dne v mesecu, za katerega se račun izstavlja.
Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva prejema računa.
VI.
Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja poslovnega razmerja iz te pogodbe storili
vse, da bo ta pogodba izvajana resno, vestno in pošteno.
Nesporazume, ki bi se porodili pri izvajanju te pogodbe bosta stranki reševali strpno
in v prid ter smislu te pogodbe.
V primeru spora iz te pogodbe, ki ga stranki ne bi uspeli rešiti sami dogovorita za
stvarno in krajevno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
VII.
Pogodba se sklepa za določen čas 1 leta oziroma do nove izbire. Vsaka od
pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo. Odpovedni rok te pogodbe ne more biti
krajši kot 30 dni od dneva prejema pismene odpovedi te pogodbe.
VIII.
Stranki dogovorita, da nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika izvaja
skrbniški tim, s strani izvajalca pa ………………………………...
Stranki sta sporazumni, da nadzornika te pogodbe urejata tudi manjše nesporazume,
ki bi se porodili pri izvajanju določil te pogodbe.
IX.
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva izvoda.
X.
Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega
naročila male vrednosti in po predhodnem podpisu naročnika.

NAROČNIK:

IZVAJALEC:

ZD Cerknica
Direktor
Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med.

Datum podpisa: 29.12.2008
_________

Št. pogodbe: JNMV-0004/2008-POG

Datum

podpisa:

