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

Številka: JNMV-0008/2007-POG 
Datum: 08.10.2007 
 
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 
 
Ponudnik: … 
 
Predmet javnega naročila: zobozdravstveni stol  
 
Orientacijska vrednost: do 39.999,99 € (brez DDV) 
 
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za javno naročilo. 
 
Specifikacija naročila: 
 
Št. Predmet količina EM 
1. zobozdravstveni stol  1 kos 
 
Kratek opis naročila: po priloženi specifikaciji 
 
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 
 - Predračun 
 - Vzorec kupoprodajne pogodbe 
 
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 28.11.2007. 
 
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 29.10.2007 do 
12:00 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 29.10.2007. 
 
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. Predračun 
3. Vzorec kupoprodajne pogodbe 

 
 

 

 



 
Zdravstveni dom 

Dr. Božidarja Lavriča - 
Cerknica 

Cesta 4. maja 17 
1380 CERKNICA 

 

 
 : 01/70 50 100 

fax:  01/ 70 50 118 
e-mail: info@zd-cerknica.si

 

08.10.2007 
Št.: JNMV-008/2007-POG 

Specifikacija za predmet naročila:  
 

1. ZOBOZDRAVSTVENI STOL kot na primer KaVo PRIMUS 1058 S 
06: 

- 3-f puster raven 
- Polica za set pladnjev 
- Set nerjaveči pladnji 
- Ročaja na roki z instrumenti – fiksna (levi/desni) 
- Tapeciranje stola v izbrani barvi 
- Vzglavnik z dvojnim pregibom 
- Dodatna turbinska cev 
- INTRA KL cev za mikromotor 
- INTRA matic KL LUX 701 mikromotor 
- Grelec vode za instrumente 
- RTG okno 5x5cm (centralno) 
- Grelec vode za fontano – kozarček 
- Upravljalna elektronika pri sestri COMFORT 
- Polimerizacijska L.E.D svetilka Satelec 
- Polica za pladenj na sestrini strani 
- Nerjaveč pladenj 
- Reflektor KAVOLUX 1410 A 
- Nosilna cev za reflektor 1410 A 
- Amalgam separator Metasys Dynamic Compact (96,4 % separ) 
- Vhodni vodni blok s filtrom brez DVGW 
- PHYSIO 5007 – granitno siv 
- Tapeciranje PHYSIO 5007 V želeni barvi 
- 465 LRN multiflex spojka LUX 
- 660 B turbina LUX in DRUCJ 
- 2068 LHC INTRA compact LUX kolenčnik moder z glavo 
- 10 LP GENTLE moder LUX 
 

 
 

2. Ostali pogoji: 
1. Rok dobave: v 30-ih dneh po prejemu naročila 
2. Garancija: najmanj 12 mesecev 
3. plačilni pogoj: avansno plačilo 
4. pogarancijsko vzdrževanje: licenčni servis in potrošni material v celotni življenjski 

dobi aparata pri uporabniku;  
5. cena servisiranja po shemi proizvajalca za prvih pet let uporabe aparata zajeta v 

dobavni ceni aparata (v ceni zajeto prihod, delo, rezervni deli za predpisani letni 
servis; v ceni niso zajeti rezervni deli, ki imajo značaj potrošnega materiala, 

mailto:info@zd-cerknica.si


odprava napak zaradi poškodb, odprava napak zaradi normalne obrabe, odprava 
napak zamašitve zaradi nečistoč v vodi iz vodovoda, odprava napak zaradi 
nepravilne uporabe ali vzdrževanja in odprava napak zaradi nečistoč v odtočnem 
sistemu); 

6. usposabljanje pri uporabniku in pisna slovenska navodila 
7. Končna ceno na enoto in skupaj za vse enote v €. Končna cena vsebuje servisiranje prvih 

pet let uporabe, vse stroške (prevozne, špediterske, brez DDV in z DDV, …), popuste in 
rabate.  

8. Cene veljajo DDP (delivery duty paid, inconterms 2000), razloženo in montirano lokacija 
naročnika. 

9. Fiksna cena 
10. Tehnične in kakovostne zahteve: 
- proizvod mora ustrezati vsem evropskim zahtevam in postopkom za ugotavljanje 

skladnosti, ki se nanašajo nanje = CE oznaka 
- proizvod mora ustrezati standardom (splošni, posebni, standardi za preizkušanje in 

drugi standardi), vezanim na predmet javnega naročila, sistema SIST EN (kot v 
Ur.l. RS, št. 16/2004); 

- dobavitelj mora imeti organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov. 
 
    3.  Merilo za izbiro: 

-     Najnižja cena. 
 
Pripravila 
Metka DRAGOLIČ, vodja SKS 

 
 



 
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA-CERKNICA 
Cesta 4. maja 17 
1380 CERKNICA 
 
 
 
Številka: JNMV-0008/2007-POG 
Datum: 08.10.2007 
 
Ponudnik: … 
 

I  Z  J  A  V  A 
 
 

Predmet javnega naročila: zobozdravstveni stol  
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
Št. Pogoji Ustreza 
 42. člen ZJN-2: 

Zakoniti zastopnik naročnika, ki je pravna oseba, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. 
RS, št. 63,/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, in 17/06): 

- hudodelsko združevanje, 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za FO), nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje podkupnine (za 
FO), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje 
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti 
in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese 
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropske skupnosti, 

pranje denarja. 

 

 
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. 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
 
______________________________________________ _____________________________________________ 



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

Številka: JNMV-0008/2007-POG 
Datum: 08.10.2007 
 
Ponudnik: 
… 
 
     
 

P R E D R A Č U N  št. ____________________ 
 
 
Št. Količina EM Predmet CENA na enoto 

brez DDV 
DDV 
(%) 

CENA na enoto 
z DDV 

SKUPAJ 
(CENA na enoto z 
DDV x Količina) 

1. 1 kos zobozdravstveni stol      
 

Skupaj brez DDV: _____________________________EUR

Popust: __________%_________________________EUR

Skupaj brez DDV s popustom: ___________________EUR

DDV: _______________________________________EUR

Skupaj z DDV: ________________________________EUR

 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
 
_______________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUPOPRODAJNA POGODBA  
 

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)_____________________________________________________________, 
z identifikacijsko številko za DDV SI____________________, ki  ga zastopa direktor 
_____________________, kot dobavitelj 
 
takole: 
 

I. 
Stranki ugotavljata, da je naročnik in kupec (v nadaljevanju: naročnik) izvedel 
postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup zobozdravstvenega stola,  
ki je predmet te pogodbe, dobavitelj in prodajalec (v nadaljevanju: dobavitelj) pa je 
med sodelujočimi ponudniki ponudil najugodnejšo ponudbo in bil izbran za 
dobavitelja.  
 

II. 
Predmet te pogodbe je kupoprodaja:  
Zobozdravstveni stol: KaVo  
Vrednost predmeta kupoprodaje znaša brez DDV__________ € in z DDV 
_____________ € , FCO sedež naročnika. 
 

III. 
Dobavitelj bo naročeno in po tej pogodbi kupljeno blago dobavil naročniku takoj po plačilu kupnine. 
 

IV. 
Kakovost predmeta te pogodbe mora ustrezati predpisanim standardom kvalitete pod 
katero se prodaja ter deklaracijam, ki so specificirane s tehničnim opisom. 
  

VII. 
Naročnik prevzame blago z dobavnico. Količinski in kakovostni prevzem 
dobavljenega blaga se opravi ob prevzemu blaga.  
 

VIII. 
Naročnik se obveže račun za dobavljeno blago plačati takoj po naročilu na 
transakcijski račun dobavitelja štev.__________________, vodenega pri 
___________________________ 
V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan dobavitelju plačati zamudne obresti 
po zakonu, ki določa obrestno mero zamudnih obresti. 
 



IX. 
Pogodbeni stranki bosta za realizacijo 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.  
 

X. 
Te pogodbe ni mogoče odpovedati.  
 

XI. 
Stranki dogovorita, da nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika izvaja 
skrbniški tim, s strani dobavitelja pa   _______________________. 
Stranki sta sporazumni, da nadzornika te pogodbe urejata tudi manjše nesporazume, 
ki bi se porodili pri izvajanju določil te pogodbe.  
 

XII. 
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 
pogodbenih strank po dva izvoda.  
 

XIII. 
Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega 
naročila male vrednosti in po predhodnem podpisu naročnika.  
 
 
 

 
NAROČNIK:      
     
ZD Cerknica  
Direktor 
Sašo KAVČIČ, dr.med., spec.spl.med. 
   
 
 
 
Datum podpisa:    
     
Št. pogodbe: JNMV-0008/2007-POG 

 
DOBAVITELJ: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum podpisa: 
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