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

Številka: JNMV-0006/2009-POG 
Datum: 14.09.2009 
 
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 
 
Ponudnik:  
 
 
Predmet javnega naročila: pisarniški material po specifikaciji v prilogi 
 
Orientacijska vrednost: 39.999,99 € (brez DDV) 
 
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo. 
 
Specifikacija naročila: 
 
Št. Predmet količina EM 
1. pisarniški material 1 kos 
 
Kratek opis naročila: po priloženi specifikaciji (Specifikacija 2009.xls), sukcesivno za obdobje 12 

mesecev 
 
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 21.10.2009. 
 
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 
Metka Dragolič (tel. 01/70 50 105). 
 
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 21.09.2009 do 
10:00 ure. 
 
Odpiranje ponudb bo nejavno. 
 
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: 
Št: Merilo Udeležba 
1. Najnižja cena 100% 
 
Predviden rok izbire je 21.09.2009. 
 
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. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2 
2. Ponudba 
3. Pogodba 
4. Tehnične specifikacije 

 
 
 Direktor: 
 Sašo Kavčič, dr.med.,spec.spl.med. 



ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA 
Cesta 4. maja 17 
1380 CERKNICA 
 
 
 
Številka: JNMV-0006/2009-POG 
Datum: 14.09.2009 
 

P O N U D B A št. ________________ 
 
1. Opis predmeta javnega naročila: 
 
pisarniški material po specifikaciji v prilogi 
 

 
 
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: JNMV-0006/2009-POG 
Datum: 14.09.2009 
 
Ponudnik:  
 
 

I  Z  J  A  V  A 
 
 

Predmet javnega naročila: pisarniški material po specifikaciji v prilogi 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
Št. Pogoji Ustreza 
1. Nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s 

podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno 
obsojeni. 
 

[  ] 

2. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali 
ponudnika iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2A. 
 

[  ] 

3. Smo vpisani v register poklicev ali trgovski register. 
 

[  ] 

 
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: 
 
______________________________________________ _____________________________________________ 
 



___________________  
___________________  
___________________  
 
 
Številka: _______________ 
Datum: _______________ 
 

LETNA KUPOPRODAJNA POGODBA - VZOREC 

ki sta jo sklenila: 

_________________________________________________________________________________ 

kot kupec            identifikacijska številka _________________ 
 
in 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
kot prodajalec     identifikacijska številka _________________ 

 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
128/06) izvedel javno naročilo za dobavo 
_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________, 
za obdobje enega leta, in sicer od __________ do__________. 

Prodajalec bo v skladu s to pogodbo kupcu dobavljal blago po predračunu št.___________________. 

 

2. člen 
Ponudbena vrednost naročila znaša ________________________ (z DDV). Količina blaga, ki jih bo 
kupec naročal so okvirne in se kupec ne zavezuje, da bo naročil celotno količino blaga po predračunu. 
Kupec bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju potreboval. 

 
3. člen 

Kupec lahko naroča blago po telefonu ali telefaksu. Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil 
blago v roku enega dne po prejemu naročila. Kupec bo naročila potrdil s pisno naročilnico. 
 

4. člen 
Cene v času veljavnosti pogodbe ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega predračuna. Prodajalec 
se obveže kupca sproti obveščati o spremembah cen, akcijskih ponudbah, izrednih popustih oz. 
drugih posebnih ugodnostih, ki jih nudi. Cene veljajo fco skladišče kupca razloženo. Če prodajalec 
kupca ne bo obvestil o spremembi cene, veljajo cene po predračunu. 

 

5. člen 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označena na 
embalaži izdelka. 
 

6. člen 



Kupec se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po 
prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 

7. člen 
Prodajalec bo kupcu dostavil za dobavljeno blago račun. Kupec se obveže dobavljeno blago plačati v 
roku __________________________ po prevzemu blaga na transakcijski račun prodajalca 
št._________________________. 

 

8. člen 
Prodajalec izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov. 
 

9. člen 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja. 

10. člen 
Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s 
priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 
 

11. člen 
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni obliki. Če 
prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko kupec odstopi od 
pogodbe takoj, ne glede na določilo 10. člena te pogodbe. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti 
prodajalca. 
 

12. člen 
Skrbnik pogodbe s strani kupca je .________________________________. 
Za izvajanje pogodbe s strani prodajalca skrbi:___________________________________. 
 

13. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče v _______________________. 
 

14. člen 
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani kupca:________________________________. 
Zastopnik prodajalca:____________________________________. 

 
15. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. 
 
 
Prodajalec: Kupec: 
 


