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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 
Predmet javnega naročila je dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke. 
  
Naročnik bo oddal javno naročilo po postopku male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3). 
 

3. Zahteve za dodatna pojasnila 
Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne 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 28. 3. 2018.  
 

4. Rok za prejem ponudb 
Ponudbe je treba poslati najkasneje do 4. 4. 2018 do 10.30 ure na naslov: 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
oziroma jih predložiti v vložišču na istem naslovu. 
 

5. Javno odpiranje ponudb 
Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo, morajo biti 
povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez vidne poškodbe 
listov oziroma pečata. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo oddane v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - 
NE ODPIRAJ z navedbo oznake predmeta javnega razpisa »Dobava naprave za motorizirano vodeno in 
podprto hoteno gibanje roke« in z označenim naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do naročnika do 4. 4. 
2018 do 10.30 ure.  
 
Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 2018 ob 12.00 uri na lokaciji naročnika.  
 
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem 
odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniki predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s 
strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki 
pomenijo zastopanje pravne osebe. 
 

6. Obveznost predložitve podatkov pred sklenitvijo pogodbe  
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati 
s podatki 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. 

  
7. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje 
v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne 
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dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je 
določen za oddajo ponudb. 
 
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 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-

7111290-XXXXXX18, 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. 
 

8. Stroški priprave ponudbe in ravnavnja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih 
sredstev 

 
Ponudniki prevzemajo vse stoške 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. 
 

B. ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 
1. Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi: 

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 



460-1/2018-5/3 Dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 5
 

- da 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. 

- 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; 

- 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. 

- če se je nad njim 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. 

- če se izkaže, da je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/2011 ZIntPK-UPB2).  

- 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. 

 
Zahtevano dokazilo: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom 
izjave v obrazcu »OBR3-Izjava«. 
  

2. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
Kot garancijo za resnost ponudbe mora priložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v 
višini 1.500,00 EUR. 

 
Zahtevano dokazilo: 

- OBR6-Finančna zavarovanja 
 
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno 
izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem 
veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo 
ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico. 

 
3. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba 

 
Edino merilo za oddajo javnega naročila je najnižja cena. 
 
V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših popolnih ponudb, ki vsebujejo enako skupno ceno v EUR 
brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prispela prej. 
 

C. OSTALA DOLOČILA 
 

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

2. Valuta ponudbe: EUR 
 

3. Izpolnjevanje ponudbe 
Kandidati morajo vse dokumente skrbno pregledati.  
 
Ponudnik mora navesti ceno na enoto razpisane vrste blaga v evrih, tako navedeno ceno mora pomnožiti s 
količino, na koncu pa sešteti vrednosti enot razpisanega blaga v evrih.  
Cene morajo vsebovati stroške transporta, zavarovanja in začasnega skladiščenja.  
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Znesek davka na dodano vrednost se obračuna posebej. 
Končna cena mora vsebovati tudi davek na dodano vrednost. 

 
4. Rok veljavnosti ponudbe: do 30. 6. 2018. 
  
5. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 

 
6. 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 skladnu 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. 
 

 
D. MERILO ZA IZBIRO  

 
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, to je najnižja cena. 

 
E. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OPREME 

 
Podrobneje je tehnična specifikacija določena v »OBR4-Priloga 1-Tehnična specifikacija«. 
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F. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
Pogoji garancije za resnost ponudbe so določeni v točki B.2.  
 
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 najkasneje 3 dni od podpisa pogodbe  
 
Dobavitelj  bo v roku 3 dni od pisnega prevzema opreme naročniku  predložil garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 5 % vrednosti opreme, ki se prevzema v uporabo. Garancija mora veljati še 30 
dni po izteku garancijskega roka za opremo, ki se je prevzela v uporabo. 
 
Vzorec garancije je določen v OBR6-Menična izjava z nalogom za plačilo. 

 
V Ljubljani, dne 20. 3. 2018 

URI - Soča 
Generalni direktor inštituta 
mag. Robert Cugelj 
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II. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE: 
 

1. »OBR1-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto; 

2. »OBR2-Podatki o ponudniku«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev;  

3. »OBR3-Izjava« 

4. »OBR4-Ponudba«; 

5. »OBR4-Priloga1- Tehnična specifikacija« (naročniki k ponudbi predložijo tudi tehnično specifikacijo 
naprave, ki jo ponujajo) 

6. »OBR5-Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja; 

7.  »OBR6-Menična izjava z nalogom za plačilo« 

 

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.
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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 NAPRAVE ZA MOTORIZIRANO  LINHARTOVA CESTA 51 
VODENO IN PODPRTO HOTENO GIBANJE ROKE 1000 LJUBLJANA 
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OBR2 – PODATKI O PONUDNIKU 
 

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  

 
 
 

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
 
 
      Žig: 
 
 
 
Kraj in datum: ....................................... 
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OBR3 - IZJAVA 
 
 

 
Naziv in naslov ponudnika 

 
 

IZJAVLJAMO: 
 

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami 
in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

2. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

3. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na 
dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;  

4. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

5. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

6. da nam 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 ni bila 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

7. da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, 
da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad 
nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

8. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/2011 ZIntPK-UPB2); 

9. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, 
zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,  

10. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

11. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne 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; 

12. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz 
uradnih evidenc; 

13. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali 
dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne 
dokumentacije; 



460-1/2018-5/3 Dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 12
 

14. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki 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; 

15. da je veljavnost naše ponudbe do 30. 6. 2018; 

16. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, 
ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; 

17. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse 
ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v 
nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, 
stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega 
dobička; 

18. da ponujamo razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 
PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:   
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OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 
Ponudnik: _________________________________________________________________________ 
Naslov:  _________________________________________________________________________ 
Matična številka: ___________________________________________________________________ 
ID za DDV: _________________________________________________________________________ 
 
Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51,1000 
Ljubljana 
 
Predmet javnega razpisa: DOBAVA APARATA ZA MOTORIZIRANO VODENO IN PODPRTO 
HOTENO GIBANJE ROKE 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. __________ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 
 
 
Skupna vrednost ponudbe: 
 
          cena:    EUR ………………………………………………………… 
  

DDV:    EUR …………………………………………………………     
 
skupaj cena z DDV:  EUR ………………………………………………………… 
 
z besedo:  

 ___________________________________________________ 
 
 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del.  
 
V končni ponudbeni ceni so zajeti:  

− pakiranje,  
− stroški prevoza,  
− zavarovanje prevoza,  
− montaža sistema, zagon in preskus delovanja, 
− usposabljanje uporabnika na lokaciji (vključno s časom potovanja ter stroški nočitve in prevoza), 

klinično usposabljanje (teoretično in praktično) terapevtov v slovenščini (1 dan),  
− kratka navodila za uporabo v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v angleškem jeziku, 
− navodila za vzdrževanje (slovenski, angleški, nemški jezik),  
− priročnik za programsko opremo v nemškem in/ali angleškem jeziku,  
− garancije,  
− predaja vseh certifikatov, 
− CE izjavo o skladnosti,  
− carinske dajatve,  
− stroški overitve,  
− uvozne pristojbine, DDV in drugi davke. 
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Strinjamo se, da ta ponudba velja do 30. 6. 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 pogodbe najkasneje v 3 dneh priskrbeli zahtevano 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavili opremo v 30 dnevnem roku od začetka 
veljavnosti pogodbe.  
 
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: ....................................... 



460-1/2018-5/3 Dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 15
 

OBR4 - PRIL1-TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 
Naprava za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 
 
Strojna in programska oprema: 

a. Naprava za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 
b. Ortoza za roko z mehanizmom za integrirano podporo teže 
c. Ortoza za roko z integrirano podporo odpiranja roke 
d. 3D zaznavanje posameznih delov roke in moči prijema 
e. ojačena povratna informacija o izvedbi funkcijskih in igralnih aktivnosti, ki spodbujajo bolnika pri 

vadbi 
f. beleženje bolnikove izvedbe vaj 

 
Tehnične značilnosti:  

• elektični dvižni steber za prilagajanje višini bolnika (obseg od 400 mm); 
• stalno prilagajanje meram bolnika; 
• dolžina podlakti (od komolca do roke, stisnjene v prijem): 290 – 390 mm;  
• dolžina nadlakti (od rame do komolca): 220 – 310 mm;  
• dve možnosti za prilagajanje bolnikovi roki (prsti 15-25mm);  
• automatsko prilagajanje fiziološkim potrebam med gibanjem;  
• sistemska platforma, ki je kompatibilna z bolnikovim vozičkom;  

 
Pogodbena cena mora vključevati: pakiranje, stroške prevoza, zavarovanje prevoza, montažo sistema 
in usposabljanje uporabnikov na lokaciji (vključno s časom potovanja, stroški bivanja in prevoza), 
klinično usposabljanje delovnih terapevtov (teoretično in praktično) v slovenščini (1 dan), kratka navodila 
za uporabo v slovenščini, priročnik za programsko opremo v angleškem in nemškem jeziku, garancije, 
CE izjavno o skladnosti, carinske dajatve, stroške overitve, uvozne pristojbine, DDV in druge davke.  
 
Pogoji dobave: sedež naročnika.  
 
Rok dobave: 30 dni od podpisa pogodbe.  
 
Garancijski rok: 24 mesecev od datuma pisnega prevzema opreme 
 
Tehnična specifikacija je pripravljena na osnovi naprave ArmeoSpring z dodatno opremo, proizvajalca 
Hocoma, Švica. V kolikor ponudnik ponuja opremo drugega proizvajalca, mora ponujena oprema 
funkcionalno izpolnjevati vse zahteve iz specifikacij in biti enakovredna po kvaliteti. 
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OBR5 – VZOREC POGODBE 
 
Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se 
strinja z vsebino vzorca pogodbe. 

 
POGODBA št. ________ 

 
ki je skleneta 
 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, ki ga 
zastopa generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj      
Davčna številka: SI73541346 
Matična Številka:5053919000 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
ter 
 
firma: ________________________________________________________ 
naslov: _______________________________________________________ 
pošta: ______________________________ 
 
matična številka: ______________________ 
ID  številka: __________________________ 
transakcijski račun štev.:  _________-________________  
odprt pri _________________________. 
 
ki ga zastopa _________ __________________________________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 

1. Uvodne določbe 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita: 
- da je bil na podlagi izvedenega postopka male vrednosti po določilih Zakona o javnem 
naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015,v nadaljevanju ZJN-3) za dobavo naprave za motorizirano podprto 
hoteno gibanje roke (objava javnega razpisa na Portalu javnih naročil dne ................) izbran dobavitelj;  
- da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. …...………..........… z dne ......………… ter v 
skladu z razpisno dokumentacijo.  
 
 

2. Predmet pogodbe  
 

Predmet te pogodbe je dobava in motaža naprave za motorizirano podprto hoteno gibanje roke v skladu 
s tehnično specifikacijo, ki je priloga te pogodbe (priloga št. 1). 
 

3. Pogodbena cena 
 
Pogodbena cena za predviden obseg del iz 2. člena te pogodbe znaša 

 
Cena ponudbe skupaj brez DDV:  EUR …………………………………. 



460-1/2018-5/3 Dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 17
 

 
Znesek DDV ................%:   EUR …………………………………. 
 
Končna cena ponudbe skupaj z DDV:          EUR …………………………………. 
 
z besedo: ............................................................................................. 

 
Podrobnosti pogodbene cene za dobavo, montažo in instalacijo opreme so navedene v tehničnih 
zahtevah z listo cen, ki je priloga pogodbe. 
 
V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev ter 
vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa: 

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do 
prevzema; 

- pakiranje, stroški prevoza, vgradnja in namestitev ter prilagoditev na vse vrste 
inštalacijskih priključkov; 

- testiranje nameščene opreme (tiste, za katero je to predvideno s tehničnimi 
zahtevami); 

- usposabljanje uporabnika na lokaciji (vključno s časom potovanja ter stroški nočitve in 
prevoza); 

- klinično usposabljanje (teoretično in praktično) terapevtov v slovenščini (1 dan); 
- zagotovitev in predaja certifikatov, izjav o skladnosti s standardi, kratka navodila za 

uporabo v slovenskem jeziku, navodila za uporabo angleškem in nemškem jeziku, 
navodila za vzdrževanje (angleški in nemški jezik); 

- priročnik za programsko opremo v angleškem in nemškem jeziku; 
- posodobitev programske opreme v času garancije; 
- garancije, CE izjavo o skladnosti, carinske dajatve, stroške overitve, uvozne 

pristojbine, DDV in druge davke; 
- stroške rednega servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v 

času 24 mesecev od prevzema. 
 

V pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno 
zagotovitev delovanja predmeta pogodbe. 
 

4. Obračun in plačilo  
 
Naročnik bo plačila izvedel v roku 60 dni po prejemu računa, ki ga dobavitelj lahko izstavi po tem, ko 
naročnik prevzame vso opremo. Šteje se, da je prevzem vse opreme izveden s podpisom 
primopredajnega zapisnika, ki ga podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
 

5. Obveznosti dobavitelja  
 
Glavne obveznosti dobavitelja  so: 

- izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v 
skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnem del razpisne 
dokumentacije, 

- tesno sodelovati z naročnikom in uporabnikom oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom 
in upoštevati njune ekonomske in tehnične pogoje, 

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika, 
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- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki 
izpolnjeni, 

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe 
prevzetega pogodbenega obsega dobav, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj prevzete 
dobave opravil pomanjkljivo, 

- sproti obveščati naročnika in uporabnika  o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, 

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru 
pogodbe, 

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih 
oseb, ki jih imenuje naročnik, 

- zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja, 
- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja. 

 
 

6. Obveznosti naročnika  
 
Obveznosti naročnika so: 

- predati dobavitelju  vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti, 
- izvršiti količinski in kvalitetni prevzem opreme, 
- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme, 
- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki jih organizira dobavitelj, 
- aktivno sodelovati pri količinskem in kvalitetnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v 

uporabo, 
- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v 

skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda v uporabo dobavitelj, 
- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika dobavitelja o ugotovljenih 

napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme potrebno, 
- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati redno 

vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.  
 
 

7. Roki izvršitve pogodbene obveznosti 
 
Rok za izvršitev vseh obveznosti po tej pogodbi je 30 dni od podpisa pogodbe. 
 
 

8. Predstavniki pogodbenih strank 
 
Pogodbeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je g. Damijan Vodnjov. 
 
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadeva dobavo blaga 
po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom uporabnika in z dobaviteljem ves čas 
trajanja pogodbe in jima nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan 
dajati. 
 
Dobaviteljev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je: ___________________________ 
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Dobaviteljev  predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
dobave in storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas 
trajanja pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve v pisni obliki in pravilno 
naslovljene ter poslane po pošti oziroma elektronski pošti ali faksu. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bodo medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščale 
tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti.  
 
Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka. 
 
Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku treh 
dni po zamenjavi. 
 
 

9. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Dobavitelj bo predložil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot pogoj za 
veljavnost pogodbe v roku 3 dni od podpisa pogodbe. Znesek garancije je 10 % od skupne pogodbene 
cene, to je v višini __________________. Garancija mora veljati še 10 dni po datumu za izvršitev 
pogodbenih obveznosti. 
 
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bianco menice z menično izjavo in 
nalogom za plačilo. Naročnik lahko unovči znesek garancije v celoti ali delno v primeru, da dobavitelj ni 
izpolnil katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi. 
 
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, storitev, kvaliteta in količina, 
se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. 
 
 

10. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Dobavitelj  bo v roku 3 dni od pisnega prevzema opreme naročniku  predložil garancijo za odpravo 
napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti opreme, ki se prevzema v uporabo, to je v višini 
___________________. Garancija mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka za opremo, ki se 
je prevzela v uporabo. Oprema se prevzema v uporabo skupaj in v celoti. 
 
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo v obliki bianco menice z menično izjavo in nalogom 
za plačilo. Garancijo za odpravo napak bo uporabnik vrnil na zahtevo dobavitelju najkasneje 60 dni po 
preteku garancijske dobe. 
 
 

11. Prevzem opreme v last 
 
Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega 
kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik in 
dobavitelj se bodo o poteku in načinu izvedbe primopredaje posebej dogovorili in potrdili časovni 
program, ki ga predlaga dobavitelj.  
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Ob primopredaji opreme je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo: 
- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, 

meritve, uporabna dovoljenja,  
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe, 
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,  
- ter druge listine, določene s pogodbo. 

 
 

12. Garancijska doba in reklamacija napak 
 
Dobavitelj  garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja 
najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in 
materialih. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz 
konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani dobavitelja. 
 
Ta garancija velja 24 mesecev od datuma pisnega prevzema opreme. 
  
V primeru, da bo naročnik oz. uporabnik ugotovil pomanjkljivosti na opremi v času trajanja garancije, bo 
o tem v najkrajšem možnem roku pisno obvestil dobavitelja. Odzivni čas servisa v tem primeru je največ 
24 ur od sprejema sporočila o okvari, čas popravila pa največ 14 dni, v nasprotnem primeru se dostavi 
nadomestna oprema naročniku v uporabo brezplačno za čas trajanja popravila.  
 
 

13. Obveznosti dobavitelja po poteku garancijske dobe 
 
Dobavitelj mora tudi po poteku garancijske dobe zagotavljati preventivno in kurativno servisiranje 
opreme, zagotavljati pravočasno dobavo in vgraditev rezervnih delov ter zagotavljati brezhibno 
delovanje opreme v njeni življenjski dobi v skladu z določili proizvajalca opreme. Pri tem velja glede 
izvajanja reklamacij enak postopek kot v garancijskem času (točka 12). 
 
Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele za predmet pogodbe še najmanj 60 mesecev od uspešne 
primopredaje. 
 
 

14. Zakoni in predpisi 
 
Dobavitelj mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso 
slovensko pozitivno pravno zakonodajo, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe, kot tudi celotno 
razpisno dokumentacijo.  
 
Oprema po tej pogodbi mora biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Ur. l. RS 
št. 101/03) oziroma v skladu z Zakonom o standardizaciji (ZSta-1, Ur. l. RS, št. 59/99). 
 
 

15. Odstop od pogodbe 
 
Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih določa Obligacijski zakonik. 
 
 

16. Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti 
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Če dobavitelj med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo izvršitev 
dobav in storitev v pogodbenem roku, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika ter navesti vzroke ter 
predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. Naročnik bo v razumnem roku od prejema 
takega obvestila ocenil nastalo situacijo in po svoji presoji, v primeru, da so razlogi za zamudo 
objektivne narave ali na strani naročnika in/ali uporabnika, podaljšal dogovorjene roke. 
 
Če dobavitelj ne doseže datumov v rokih, ki so navedeni v 7. točki te pogodbe oziroma v naknadno 
podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbenega zneska za 
vsak dan zamude. Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 5 % pogodbene vrednosti. 
 
Naročnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati dobavitelju. 
 
Naročnik in dobavitelj  soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
Če je zaradi zamude nastala škoda, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko 
do popolne odškodnine. 
 
 

17. Nezmožnost izpolnitve 
 
Kot nezmožnost izpolnitve v tej določbi štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in 
drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za katere stranka 
ne odgovarja. 
  
V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, 
obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin stranka ni 
mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve 
obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
 
Stranka, ki uveljavlja nezmožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno 
odgovornost, dokazati. 
 
Stranka, ki uveljavlja nezmožnost izpolnitve, mora o tem nemudoma in zanesljivo obvestiti nasprotno 
stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko 
o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nezmožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in 
takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nezmožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo 
škodo. 
 
Če je naknadna nezmožnost izpolnitve nastopila po roku izpolnitve, bo morala stranka, ki jo uveljavlja, 
plačati nasprotni stranki odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti. 
 
Nezmožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso. 
 

18. Spremenjene okoliščine 
 
Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se 
zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več 
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pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, 
kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih 
okoliščin ne more uresničiti pogodbe, zahteva razvezo pogodbe. 
 
Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene 
okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi 
njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih 
okoliščinah, odškodninsko odgovorna. 
 
Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po 
izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti. 
 
Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično 
spremenijo. 
 

19. Protikorupcijska klavzula 
 
Upoštevajoč določbo prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(ZIntPK) je nična vsaka 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 kako 
nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenite 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 ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku 
ali posredniku. 

 
20. Reševanje sporov 

 
Za reševanje sporov, ki jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani. Veljavno pravo je slovensko. 
 

21. Končne določbe 
 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko dobavitelj dostavi 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe. 
 
Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku.  
 
Sestavni deli pogodbe je tudi ponudbeni predračun dobavitelja 
 
Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali 
navodila. 
 
Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali 
moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne 
zakonodaje Republike Slovenije. 
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Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa 
pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank. 
 
Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez 
ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev 
predmetne pogodbe. 
 
Pogodba je sklenjena in podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 
en (1) izvod. 
 
V ________________, dne     V Ljubljani, dne _________________ 
 
Dobavitelj:       Naročnik: 
_______________________     URI - Soča 
Direktor       Generalni direktor instituta 
_____________________     mag. Robert Cugelj  
  
 



460-1/2018-5/3 Dobava naprave za motorizirano vodeno in podprto hoteno gibanje roke 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča 24
 

OBR6 - MENIČNA IZJAVA Z NALOGOM ZA IZPOLNITEV 
 
________________      ___________________ 
________________ 
 
 
 

MENIČNA IZJAVA 
 

 
 
Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, 
izročamo 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__________________, podpis____________________ 
 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - 
Soča, da izpolni to bianco menico v višini 
 
_______________ EUR 
 
kot  garancijo za ________________________. 
(možnosti: resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi) 

 
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 bianco menice tudi nalog za plačilo. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
Kraj in datum: 
        Podpis in žig: 
 

______________________ 
(menični dolžnik) 
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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: 
 
 
 
 


