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I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

A. OSNOVNI PODATKI 

1. NAROČNIK 

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 

2. OPIS JAVNEGA NAROČILA IN VRSTA POSTOPKA 

Naročnik bo v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju – 3 (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) 
izvedel odprti postopek z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s 7. odstavkom 48. člena ZJN-
3. 
Predmet javnega naročila je dobava zdravil po sklenitvi okvirnega sporazuma za časovno obdobje enega 
leta. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo kupil določeno količino in vrsto zdravil, saj je 
količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, ampak se zavezuje le, da bo 
zdravila kupoval od ponudnikov, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum in ki bo nudil najnižjo ceno po 
predloženem predračunu (OBR3Predračun in OBR3Priloga1 Specifikacija zdravil). Zdravila se bodo 
naročala in dobavljala na način in pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu. 
 
Predmet javnega naročila so zdravila, ki niso predmet nabave v izvedbeni fazi postopka skupnega javnega 
naročanja, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. V primeru, da Ministrstvo za zdravje v okviru postopka 
skupnega javnega naročanja v obdobju odpiranja konkurence, v fazo povpraševanja vključi tudi zdravila, ki 
so predmet tega postopka in bo glede teh zdravil naročnik s ponudniki sklenil posamični okvirni sporazum, 
bo naročnik odstopil od izvedbe tega javnega naročila na podlagi 96. člena ZJN-3. 
 
V OBR3Priloga1 Specifikacija zdravil je navedena količina in vrsta zdravil, za katera naročnik ocenjuje, da 
jih bo potreboval.  
 

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILA 

Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije preko slovenskega portala 
javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo 
naročniku posredovana preko portala javnih naročil najkasneje do vključno 12. 6. 2018.  

4. ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 
uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi 
na istem naslovu. 
 



460-1/2018-10/3 Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 4
 

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-
CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB 
(www.nlb.si). 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  
najkasneje do 19. junija 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 
sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN 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.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 
povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=746 
 

5. JAVNO ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu eJN dne 19. 6. 2018 in se bo začelo 
ob 9.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 
dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava 
se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v 
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
  

6. PONUDNIK 
 
Ponudbo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
Ponudba se lahko odda kot: 

� samostojna ponudba ali kot 
� skupna ponudba. V tem primeru so partnerji med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika 

neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi morajo biti navedeni 
vsi partnerji, vodilni parter, ki jih zastopa, ter katero blago vsak od njih dobavlja. 

 
 

7. OBRAZEC ESPD – ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE 
 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 
naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez 
odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje 
pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
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Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli 
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski 
subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 
ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 
ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, 
ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 

8. PREDRAČUN 

Ponudnik v OBR4Priloga1 Predračun (v xls obliki) vpiše ceno za zdravila, ki jih ponuja, pri tem pa izpolniti 
vse postavke v predračunu za posamezno zdravilo. 
 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor cene za 
posamezno zdravilo ne vpiše, se šteje, da zdravila ne ponuja.  
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 
 
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, 
carinske ter vse morebitne druge stroške…).  
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v 
skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »OBR3Predračun« v .pdf datoteki. V tej 
datoteki je zajeta celotna vrednost ponudbe. 
 
 

9. OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE  
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 
posredovati podatke o: 

� svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 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. 

  
10. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži 
najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti 
razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po 
roku, ki je določen za oddajo ponudb. 
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Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s 
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: 

� 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. 
� potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-

7111290-XXXXXX15, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih 
naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2018). 

� Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu 
bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za 
revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, 
da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. 

 

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil 
naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug 
morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku 
javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega 
ponudniki oddajo ponudbe. 

 

11. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH 

SREDSTEV 
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe. 

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje 
pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v 
času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali 
dela predmeta javnega naročila. 



460-1/2018-10/3 Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 7
 

B. ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. 
 
Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 
79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s 
točko B.1, B.2 teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo 
vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. 
 
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila 
ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da 
dokazila pridobi naročnik. 
 
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke B.1 teh navodil in dokazila o 
izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke B.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico 
do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče 
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z 
izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 
poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 
 
1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in 
vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski 
subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene 
organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo 
javnega naročila dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 
Dokazilo: 
Ponudnik pogoj dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in ožigosanega obrazca 
ESPD 
 
2. Razlogi za izključitev 

 
a. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni 
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-
3. 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim 
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 
svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
Dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi 
obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
OBR4Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc  
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati 
stanje na dan objave javnega naročila. 
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b. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne 
nedavčne 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, oziroma vrednost neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt 
mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 
Dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom 
davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 
c. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

Dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 
d. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v 
postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za 
subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 
 
 

3. Ostali razlogi za izključitev 
 

a. če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, 
ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali 
če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge 
države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

b. če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta: 

c. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti 
sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje 
se, da je sklepanje naročnika upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi 
prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

d. če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali 
da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev 
o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 
Dokazilo: 
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: 

Ponudnik pogoj dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in ožigosanega obrazca ESPD  
 
 

4. Pogoji za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja 
Ponudnik je ekonomsko - finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da: 

− v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti; 
− ni imel transakcijskih računov, ki bi bili v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila 

blokirani. 
 
Dokazilo: 
Ponudnik pogoj dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in ožigosanega obrazca ESPD ter s 
predložitvijo obrazca BON-2, ki ni starejši od datuma objave javnega naročila ali potrdilom vseh bank, kjer 
ima ponudnik odprt TRR. 

 

C. MERILO ZA IZBIRO, SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN NAROČANJE V POGODBENI 
FAZI 

1. MERILO 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. 

2. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA 
Naročnik bo okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe in bodo 
izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti.  
 
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu sporazuma pristopiti k njegovi 
sklenitvi. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za nakup zdravil za obdobje enega 
leta. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
 
V kolikor bo več ponudnikov za istovrstna zdravila ponudilo enako ceno z enakimi popusti, bo naročnik 
izvedel žreb. 

3. NAROČANJE V POGODBENI FAZI 

Posamezna naročila bo naročnik naročal pri strankah okvirnega sporazuma, v katerem bodo opredeljeni vsi 
pogodbeni pogoji, brez odpiranja konkurence.  
 
Posamezno zdravilo bo naročal pri tisti stranki okvirnega sporazuma, ki je ponudila najnižjo končno ceno 
definirane enote mere z upoštevanim fiksnim popustom na dogovorjeno ceno oz. izredno višjo 
dovoljeno ceno oz. najvišjo dovoljeno ceno za zdravila, ki ju določa Javna agencija RS za zdravila in 
medicinske pripomočke in sicer na dan 11. 6. 2018.  
 
V primeru, da bo posamezni ponudnik podal enake najnižje končne cene za ponujene paralele pri 
posamezni vrsti blaga, bo naročnik upošteval vse paralele, ki bodo ustrezale vsem strokovnim zahtevam v 
enakih deležih.  
 
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno za posamezno zdravilo, bo naročnik za ta 
zdravila opravil žrebanje. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O 
datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil po elektronski pošti.  
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Cene zdravil, ki so predmet tega javnega naročila, niso fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma in se 
usklajujejo s trenutno veljavnimi cenami zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list št. 17/14, ZZdr-
2) in s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/15 in 15/16), 
ob upoštevanju ponujenega popusta iz ponudbe, ki ostaja fiksen za čas trajanja okvirnega sporazuma. 

 
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino blaga, saj je količina zanj 
v  trenutku sklenitve okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. 
 
Naročnik bo v pogodbeni fazi na podlagi predloženih predračunov naročal zdravila pri tistem ponudniku, ki 
nudi najnižjo ceno za to zdravilo po predračunu in le temu naročil zdravilo preko e maila, po telefonu ali 
faxu.  
 

D. OSTALA DOLOČILA 
 

1.  JEZIK PONUDBE:  
Slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku; prospektni material pa je lahko v angleškem ali 
nemškem jeziku. 

 
2. VALUTA PONUDBE: EUR 
 

3. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE: DO 16. 8. 2018 
  

4. VARIANTNE PONUDBE: NAROČNIK NE DOVOLJUJE VARIANTNIH PONUDB. 
 

5. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB 
Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o 
izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.  

 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne 
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku 
predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali 
dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in 
transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. 

 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva 
dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov 
iz uradnih evidenc.  

 
V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo 
naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno. 
 
 
 

E. FINANČNA ZAVAROVANJA 
Kot garancijo za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo, 
žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v originalu, v višini: 

���� 3.000,00 EUR, kadar gre za ponudbo v skupni višini nad 100.000,00 EUR 
���� 1.500,00 EUR, kadar gre za ponudbo v skupni višini nad 50.000,00 do 100.000,00 EUR, 
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����    600,00 EUR, kadar gre za ponudbo v skupni višini od vključno 20.000,00 EUR do 50.000 EUR 
���� garancija za resnost ponudbe ni potrebna, če je ponudba ponudnika pod 20.000,00 EUR.  

 
Ponudnik mora originalno podpisano menico predložiti naročniku do roka za oddajo ponudb, to je do 19. 6. 
2018 do 9.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta 
javnega razpisa »Dobava zdravil za bolnišnično lekarno« in z označenim naslovom pošiljatelja.  
 
Menično izjavo in nalog za plačilo ter ostalo ponudbeno dokumentacijo ponudnik odda v sistem eJN. 
 

Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil 
ponudnikom. 
 
Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  mora biti izdana bianco menica z menično 
izjavo in nalogom za plačilo v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV in jo izbrani 
ponudnik predloži naročniku ob podpisu okvirnega sporazuma. 
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F. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE: 
 

1. »OBR1 Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto, za predložitev menice; 

2. »OBR2Podatki o ponudniku«, 

3. »OBR3Ponudbeni predračun« v .pdf obliki, ponudnik ga priloži v informacijskem sistemu eJN v 
razdelek »Predračun«; 

4. »OBR3Priloga1 Specifikacija zdravil«; ponudnik ga predloži v razdelek »Ostali dokumenti« 

5.  »OBR4Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«; 

6. »OBR5Izpolnjevanje finančno-ekonomske sposobnosti«; 

7. »OBR6Podatki o imetniku dovoljenja za opravljanje prometa zdravil na debelo« 

8. »OBR7Izjava o dobri distribucijski praksi« 

9. OBR8Vzorec okvirnega sporazuma« 

10.   Bianco menica, podpisana s strani ponudnika, ponudnik jo predloži fizično na naslov naročnika; 

11. »OBR9 Menična izjava z nalogom za plačilo«; 

12. Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne dokumentacije, 
dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija. 

 
 
V Ljubljani, dne 17. 5. 2018 

URI - Soča 
Generalni direktor inštituta 
mag. Robert Cugelj 
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OBR1 OVOJNICA 
(ponudnik izpolni ovojnico kot je navedeno) 
 
 

 

 

PONUDNIK 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
 
 

NE ODPIRAJ!       VLOŽIŠČE 
       ________________________________________ 
  
PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO                                 UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA 
DOBAVA ZDRAVIL ZA BOLNIŠNIČNO   LINHARTOVA CESTA 51 
LEKARNO       1000 LJUBLJANA 
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OBR2 PONUDBA 

 
I. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH 

 

VODILNI PARTNER 

POLNA FIRMA  

NASLOV  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV           �  DA                       �  NE 

MATIČNA ŠT.  

TELEFON  

FAKS  

E-POŠTA  

SPLETNA STRAN  

 

 

 
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

NAZIV  

ZAPOSLEN/A PRI  

E-POŠTA  

TELEFON  
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OBR3 PONUDBENI PREDRAČUN 
Ponudnik ta obrazec v priloženi .pdf obliki predloži v informacijski sistem eJN, v razdelek 
»Predračun« 
 
 
Naziv ponudnika: ................................................................................................................................  
 
Naslov ponudnika: ...............................................................................................................................  
 
Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 
 
Predmet javnega razpisa: Sukcesivna dobava zdravil za bolnišnično lekarno 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. _______ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 
 
Cena brez DDV:    EUR …………………………………. 
 
Znesek DDV ........%:    EUR …………………………………. 
 
*Končna cena ponudbe z DDV:   EUR …………………………………. 
 
z besedo: ............................................................................................. 
 
* V končni ponudbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa 
in podobno), fiksni popusti za zdravila ter davek na dodano vrednost. 
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 16. 8. 2018  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko 
sprejme kadarkoli pred tem datumom.  
 
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma 
resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z 
ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 
 
Če bo ta ponudba sprejeta, bomo po podpisu okvirnega sporazuma priskrbeli zahtevano garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavili zdravila v skladu z okvirnim sporazumom. 
 
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
.......................................................................................... 
 
Žig:        Kraj in datum: ....................................... 
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OBR3Priloga1 Specifikacija zdravil      Priloga 1 
Ponudnik ta obrazec v .xls obliki predloži skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo v razdelek 
»Ostali dokumenti«. Ta del dokumenta ni viden javnosti. 
 
Zdravila morajo imeti dovoljenje za promet izdano s strani pristojnega organa za zdravila: 

� registrirana zdravila – dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, izdano s strani Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali dovoljenje za 
promet v Evropski uniji, pridobljeno po centraliziranem postopku (Uredba Sveta (EGS) št. 
2309/93 oziroma potrdilo organa pristojnega za zdravila, da je imetnik dovoljenja za promet 
vložil na urad vlogo za podaljšanje dovoljenja za pomet v skladu z veljavno zakonodajo, 

� neregistrirana zdravila – dovoljenje za promet v eni ali več držav članic EU, EGP ali Švice 
oziroma potrdilo, da je v skladu z veljavno zakonodajo imetnik dovoljenja za promet vložil 
vlogo za podaljšanje dovoljenja za promet. 

 
Zdravilo mora biti izdelano v skladu z načeli in smernicami dobre distribucijske prakse in dovoljenjem 
za promet. Zdravilo mora ustrezati specifikacijam v dovoljenju za promet. Zdravilo mora ustrezati 
kakovosti, opisu in karakteristikam, ki so dane v okviru ponudbene dokumentacije. 
 
Specifikacijo zdravil ponudnik izpolni tako, da v posamezna okenca vnese vse zahtevane podatke za 
vsako zdravilo posebej. Ponudnik mora navesti ceno na definirano enoto mere, navesti mora fiksen 
popust na ceno, navesti ceno za definirano enoto mere s popustom brez in z DDV. V tabelo mora 
vnesti število definiranih enot mere, ki jih vsebuje ponujeno pakiranje zdravila. Izračunati mora 
vrednost razpisane količine (zmnožek cene s popustom za definirano enoto mere x št. definiranih 
enot mere x razpisana količina). 
 
Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, carinske in morebitne druge 
stroške), rabate in fiksni popust, ki bo veljal celotno obdobje sklenjenega okvirnega sporazuma. 
Posebej je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodatno vrednost. Končna cena posameznega 
zdravila mora vsebovati tudi davek na dodano vrednost. Cena ne sme biti višja kot določa Pravilnik o 
določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. 
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OBR4SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 
 

Ponudnik:........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 naziv in naslov ponudnika 

matična št.: ................................., davčna številka: ................................. 
 

dajemo 
 
uporabniku: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča , Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 
Soglašamo, da lahko naročnik za potrebe javnega naročila Sukcesivna dobava zdravil za 
bolnišnično lekarno, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pridobi podatke iz uradnih 
evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se 
nanašajo na ponudnika kot pravno osebo/samostojnega podjetnika posameznika, kakor tudi za 
vse naše pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje ali nadzor. 

 
 

Zastopnik: 
Ime in priimek: __________________________________________ 
EMŠO:________________________________________ 
Datum rojstva:_________________________________ 
Kraj rojstva:___________________________________ 
Občina rojstva:________________________________ 
Država rojstva:________________________________ 
Naslov stalnega oz. začasnega bivališča: 
____________________________________________________________ 
Državljanstvo:________________________________  
Kraj in datum:_______________________________________ 
Funkcija v podjetju: _______________________________________ 

 
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________________ 
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Zastopnik: 
Ime in priimek: __________________________________________ 
EMŠO:________________________________________ 
Datum rojstva:_________________________________ 
Kraj rojstva:___________________________________ 
Občina rojstva:________________________________ 
Država rojstva:________________________________ 
Naslov stalnega oz. začasnega bivališča: 
____________________________________________________________ 
Državljanstvo:________________________________  
Kraj in datum:_______________________________________ 
Funkcija v podjetju: _______________________________________ 

 
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________________ 

 
Zastopnik: 
Ime in priimek: __________________________________________ 
EMŠO:________________________________________ 
Datum rojstva:_________________________________ 
Kraj rojstva:___________________________________ 
Občina rojstva:________________________________ 
Država rojstva:________________________________ 
Naslov stalnega oz. začasnega bivališča: 
____________________________________________________________ 
Državljanstvo:________________________________  
Kraj in datum:_______________________________________ 
Funkcija v podjetju: _______________________________________ 

 
Podpis zakonitega zastopnika: ___________________________ 

 
 
 
Kraj in datum: ________________________________________ 
 
Pooblaščena oseba: _________________________________ 
 
Podpis pooblaščene osebe: _____________________________ 
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OBR5 IZPOLNJEVANJE FINANČNO EKONOMSKE SPOSOBNOSTI 
Ponudnik priloži obrazec BON-2, ki ni starejši od datuma objave javnega naročila ali potrdilo vseh 
bank, kjer ima ponudnik odprt TRR. 
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OBR6 PODATKI O IMETNIKU DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA Z ZDRAVILI NA 
DEBELO 

 

Predmet naročila: 
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL ZA BOLNIŠNIČNO LEKARNO 
 
Naziv imetnika dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Naslov: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Organ, pristojen za zdravila, ki je izdal dovoljenje: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Številka dovoljenja in datum izdaje: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba za kakovost: 
_______________________________________________________________________________ 
 
Telefonska številka ________________________ GSM: __________________________________ 
 
Faks: ________________________________ e-pošta: ___________________________________ 
 
Izjavljamo, da smo imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na debelo. 
 
S podpisom jamčimo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni. 
 
Izjavljamo, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi prostojne 
državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika 
pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni 
dokumentaciji postavljenih pogojev. 
 
Kraj in datum:        Žig in podpis ponudnika: 
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OBR7 IZJAVA O DOBRI DISTRIBUCIJSKI PRAKSI 
 
 
 

IZJAVA O  
DOBRI DISTRIBUCIJSKI PRAKSI 

 
 
Predmet naročila: 
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL ZA BOLNIŠNIČNO LEKARNO 
 
Naziv firme ponudnika: 
______________________________________________________________________________ 
 
Naslov: 
________________________________________________________________________________ 
 
Organ, pristojen za zdravila, ki izvaja nadzor nad dobro distribucijsko prakso: 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo in potrjujemo, da bo 
transport zdravil organiziran in opravljen v skladu z dobro distribucijsko prakso. Za zdravila, ki se 
shranjujejo na hladnem, zagotavljamo hladno verigo v transportu do predaje zdravila naročniku. 
 
Transport zdravil je kvalificiran. 
 
Soglašamo, da lahko naročnik Univerziteni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenje – Soča preveri 
sistem dobre distribucijske prakse. 
 
Kraj in datum:     Podpis odgovorne osebe ponudnika za kakovost: 
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OBR8 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 
NAROČNIK:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 
Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
 
matična številka: 5053919 
davčna  številka: ID za DDV SI73541346 
 
 ki ga zastopa generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj 
(v nadaljevanju naročnik) 
 
 

 
ter 
 

 
 

IZVAJALEC:  firma: __________________________________________________ 
naslov: _________________________________________________ 
pošta: __________________________________________________ 
 
matična številka: _____________ 
ID  številka: _________________ 
transakcijski račun štev.:  _________-________________  
odprt pri _________________________. 
 
ki ga zastopa _________ _________________ 
(v nadaljevanju (izvajalec ) 

 

sta sklenila naslednji 

OKVIRNI SPORAZUM 

 

1. člen 
 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom 
Zakona o javnem naročanju – 3 (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3)) objavljeno na Portalu javnih 
naročil z dne ____________, pod številko objave ______________, z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma za sukcesivno dobavo zdravil za bolnišnično lekarno (v nadaljevanju zdravila). 
 

Naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja in na podlagi pravnomočne odločitve o 
sklenitvi okvirnega sporazuma št. _____________ z dne ___________ sklepa posamezne okvirne 
sporazume z enako vsebino z naslednjimi strankami: 

-  

-  

Posamezen sporazum se sklene za obdobje od 15. 7. 2018 do 14. 7. 2019 (obdobje je okvirno, natančneje se 
določi ob podpisu sporazuma) 
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2. člen 
 

S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih 
izvajanja javnega naročila.  
 
Naročnik se zaveže, da bo glede na potrebe po zdravilih oddal izvajalcu naročila na podlagi tega 
sporazuma, naročnik pa se zaveže, da bo posel opravil pod določenimi pogoji. 
 

3. člen 
 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 

Predmet javnega naročila so stalne nabave zdravil, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti. Količine in vrste blaga iz Specifikacije zdravil, ki je priloga 2 tega sporazuma, so 
okvirne.  

Naročnik in stranka okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja 
tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz Specifikacije zdravil, ki jih bo dejansko 
potreboval. Naročnik bo naročal zdravila izvajalcu na podlagi določil tega okvirnega sporazuma, 
posamezna naročila pa bo potrdil na podlagi naročilnice. 

Naročnik bo na podlagi predračunov, ki so priloga št. 1 tega sporazuma, naročal zdravila pri tistem 
izvajalcu, ki v času nabave nudi najnižjo ceno za to zdravilo po predračunu ter le temu naročil 
zdravilo preko e maila: ________________________ po ceni kot je določeno v 6. členu tega 
sporazuma.  
 
O oddaji posameznega naročila bo naročnik obveščal vse stranke okvirnega sporazuma enkrat 
mesečno. V tem primeru je pravno varstvo strankam okvirnega sporazuma zagotovljeno v sodnem 
postoku, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja. 
. 

4. člen 
 
Zdravila morajo imeti dovoljenje za promet s strani pristojnega organa za zdravila: 

� registrirana zdravila – dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, izdano s strani Javne 
agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ali dovoljenje za 
pormet v Evropski uniji, pridobljeno po centraliziranem postopku (Uredba Sveta (EGS) št. 
2309/93 oziroma potrdilo organa pristojnega za zdravila, da je imetnik dovoljenja za promet 
vložil na urad vlogo za podaljšanje dovoljenja za pomet v skladu z veljavno zakonodajo, 

� neregistrirana zdravila – dovoljenje za promet v eni ali več držav članic EU, EGP ali Švice 
oziroma potrdilo, da je v skladu z veljavno zakonodajo imetnik dovoljenja za promet vložil 
vlogo za podaljšanje dovoljenja za promet. 

 
Zdravilo mora biti izdelano po načelih in smernicah dobre proizvodne prakse in dovoljenjem za 
promet. 
 

5. člen 
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Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavil naročniku v 24 urah od potrditve telefonskega naročila, 
elektronskega naročila ali naročila po faksu.  V primeru nujnega naročila določenih zdravil pa v 2 urah 
istega dne znotraj rednega časa lekarne. Blago naročeno v soboto bo dobavljeno v ponedeljek. 
Naročnik  bo naročila potrdil s pisno naročilnico. 

Če izvajalec naročenega zdravila v roku iz prejšnjega odstavka ne more dobaviti, je dolžan po isti ali 
nižji ceni ponuditi paralelno zdravilo. O zamenjavi je dolžan telefonsko ali po e-mailu obvestiti 
naročnika. 

6. člen 
 

Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (npr. morebitne trošarine, 
takse, zavarovanje prevoza, davek) in popusti. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo. 

Cene v okviru izvajanja okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen na trgu. 

Cene zdravil, ki so predmet tega javnega naročila, niso fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma in 
se usklajujejo s trenutno veljavnimi cenami zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list št. 
17/14, ZZdr-2) in s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS 
št. 32/15, 15/16 in 19/18), ob upoštevanju ponujenega popusta iz ponudbe, ki ostaja fiksen za čas 
trajanja okvirnega sporazuma. 

 
V primeru akcijske ponudbe mora stranka okivrnega sporazuma predložiti naročniku akcijsko 
ponudbo in v primeru naročila izdelke ponuditi po akcijskih cenah. 
 
Naročnik lahko dodaja zdravila, v kolikor nastane potreba po novem zdravilu oziroma kakšno novo 
zdravilo pride na trg. V tem primeru lahko naročnik kadarkoli pokliče ponudnike, da za ta zdravila 
predložijo cene oz. popuste. Naročnik potem izbere najcenejšega ponudnika. 
 

7. člen 
 

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice.  

Dobavnica mora vsebovati vse elemente računa, poleg tega še: 
- ime zdravila, 
- EAN kodo, 
- rok zapadlosti zdravila, 
- serijsko številko. 

 
Količinski prevzem zdravil se opravi takoj po prevzemu. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo mogoče 
ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik prisno reklamirati najkasneje v 8 dneh od prevzema. 
Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira najkasneje v 30 dneh od prevzema, v 
primeru: 

- da zdravilo ni proizvedeno v skladu z dobro proizvodno prakso in dovoljenjem za promet; 
- da kakovost, opis in karakteristike zdravila niso v skladu z navedbami v ponudbeni 

dokumentaciji, 
- da zdravilo ne ustreza specifikacijam v dovoljenju za promet 
- da naročniku ne bo predana zahtevana dokumentacija o zdravilu, 
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- da je ugotovljena neustreznost oziroma neskladnost za katerikoli dokument o zdravilu 
oziroma dokument, ki spremlja pošiljko, 

- v primeru neustreznega transporta zdravila do naročnika. 
 
V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku 24 ur od prejema reklamacije, to lahko stori naročnik na 
stroške izvajalca. 
 
Naročnik lahko reklamirano zdravilo zavrne, v tem primeru pride izvajalec v zamudo. 
 

8. člen 
 
Prodajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavljal naročeno blago – zdravila – v dobavnem času: 

- vsa zdravila, ki so predmet javnega naročila, do 24 ur do potrditve naročila ima lokacijo 
naročnika, znotraj rednega delovnega časa lekarne naročnika, 

- v primeru nujnega naročila bo naročena zdravila dobavil  na določeno lokacijo naročnika v 
dveh urah, v primeru, da se v tem času redni delovni čas izteče, pa najkasneje do 7.30 ure 
zjutraj. 

 
9. člen 

 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa in 
sicer na TRR: 

___________________________ št TRR _______________________________________. 
(izvajalec) 

 

Izvajalec lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem mesecu.  

 

10. člen 
 

 V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. 

 

11. člen 
 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Melita Dolenšek, mag. farm. 
Skrbnik okvirnega sporazuma in kontaktna oseba s strani izvajalca je ____________________. 
 

12. člen 
 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki. 
Če izvajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik 
izvajalca izključi iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti izvajalca s poštno povratnico. 

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

� če izvajalec ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozorilu ne 
upošteva opozoril naročnika; 
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� če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika ne 
zamenja; 

� če izvajalec grobo krši določila tega sporazuma; 
� če izvajalec naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;  
� če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;  
� če izvajalec brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.  
 

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti 
tega sporazuma, sporazum odpove in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru, da bo naročnik v izvedbeni fazi skupnega javnega 
naročanja (št. JN5225/2015 z dne 31. 7. 2015) v postopku odpiranja konkurence, za zdravila, ki so 
predmet tega okvirnega sporazuma, sklenil posamični okvirni sporazum. 

12. člen 

Okivrni sporazum, pri katerem 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 ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- 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 ničen. 

13. člen 
 

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali 
kot dobra gospodarja. 

14. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

15. člen 
 

Sporazum je sestavljen in podpisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en 
izvod. 

 

Stranka okvirnega sporazuma:  Naročnik: 

_________________________ URI - Soča 
 Generalni direktor inštituta 
 mag. Robert Cugelj 
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Priloge: 
� Priloga 1: Ponudbeni predračun  
� Priloga 2: Specifikacija zdravil, 
� garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (predložena v originalu v enem izvodu v 

ob podpisu okvirnega sporazuma) z veljavnostjo še 30 dni po preteku trajanja okvirnega 
sporazuma. 
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OBR9 MENIČNA IZJAVA  

 
 

MENIČNA IZJAVA  
 
V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila po 
odprtem postopku za sukcesivno dobavo zdravil za bolnišnično lekarno, ki je bil objavljen na Portalu 
javnih naročil dne ___________, izročamo Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike 
Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, to bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. 
Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena 
oseba 
 
_________________________,kot__________________,  
(ime in priimek pooblaščene osebe) 

podpis____________________ 
 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - 
Soča, da izpolni to bianco menico v višini 
 
____________EUR* 
 
kot garancijo za resnost ponudbe. 
 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te 
menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom 
proti meničnim plačilnim nalogom. 
 
Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
        Podpis in žig: 
 
*višina menice naj bo v skladu s 13. točko dodatnih navodil.
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OBR9 NALOG ZA PLAČILO      PRILOGA 1 

 
 
______________________ 
______________________ 
(menični dolžnik) 
 
 
 
 
NALOG ZA PLAČILO 
 
 
 
Po menici izdani v__________________________, dne____________________ 
 
na dan dospetja menice*______________________________________________ 
 
plačljive pri _______________________________________________________ 
 
bremenite naš račun št._______________________________________________ 
 
za znesek __________________ EUR, ter ta znesek nakažite v dobro 
 
računa Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča, Linhartova 51, 
Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije, Ljubljana. 
 
 
 
Kraj in datum: 
 
 
 
       Žig in podpis meničnega dolžnika: 
 
* Zaradi narave bianco menice ponudnik pusti to polje prazno. 
 


