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1. NAROČNIK 

To naročilo izvaja Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika (v nadaljevanju: 

naročnik). 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka:  NMV2/2019 

Predmet: Dobava in montaža negovalnih postelj 

 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s 

katerim bo sklenil pogodbo. 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

http://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 

http://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://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. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 

odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v 

imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe 

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni 

pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

http://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  16.09.2019 do 10. 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.  

 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 

http://ejn.gov.si/eJN2
http://ejn.gov.si/eJN2
http://ejn.gov.si/eJN2
http://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%20%2016.09.2019
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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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:  http://ejn.gov.si/eJN2. 

 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.09.2019 in se bo 

začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu http://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«.  

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih 

aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter 

področje, ki je predmet javnega naročila. 

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO 

DOKUMENTACIJO 

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika, 

na naslovu http://www.dso-metlika.si. 

 

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. 

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 

izključno preko portala javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 

zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 

vključno 10.09.2019 do 10. ure. 

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 

naročnik ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN 

DOKAZILA 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

http://ejn.gov.si/eJN2
http://ejn.gov.si/eJN2
http://www.dso-metlika.si/
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Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno 

naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 

točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh 

navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav. 

 

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in 

dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 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 zahtevnih 

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. 

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna 

ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil. 

 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

1. 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. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

(tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. 

členom ZJN-3) ter ESPD  

 

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, pred oddajo 

javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval 

predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za 

vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta 

ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 

  

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo 

odražati zadnje stanje. 

 

2. 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. 
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DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

(tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. 

členom ZJN-3) ter ESPD 

 

3. 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. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

(tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. 

členom ZJN-3) ter ESPD 

 

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav 

pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni 

ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo 

ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

(tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. 

členom ZJN-3) ter ESPD 

 

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. 

 

8.1.2 Pogoji za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti 

1. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih 
naročil, vsaj 1 (enemu) domu za starejše ali drugi ustanovi v EU z enkratno dobavo in montažo 
zagotovil negovalne postelje (primerljive s predmetom predmetnega javnega naročila) v vrednosti vsaj 
50.000,00 EUR z DDV. 
 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj. V 
primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge 
gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za 
opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR7 »Referenčni posli ponudnika«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani 
naročnika referenčnega posla (OBR7-Pril1). 
 
2. Ponudnik mora zagotavljati kakovosten servis opreme in dobavo rezervnih delov. Ponudnik mora 
imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene 
opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. V kolikor 
ponudnik nima lastne servisne mreže, mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo 
izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene 
opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. 
 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 

opremo«. 

 
3. Ponudnik mora zagotavljati garancijski rok najmanj 24 mesecev ter v tem času veljavnosti garancije 



Stran 9/38 

zagotavljati za čas servisiranja opreme na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako 
funkcionalnostjo. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
 
4. Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas serviserja 24 ur od poziva naročnika do prihoda serviserja 
na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku; rok za odpravo napake je 72 ur. Ponudnik mora prav 
tako zagotoviti možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara 
onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
 
5. Ponudnik mora zagotavljati nadomestne dele še najmanj deset (10) let po poteku garancijskega 
roka. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
 
6. Ponudnik mora nuditi šolanje za osebje naročnika. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
 
7. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in 
tehnološko sodobna ter izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za opremo, 
primerljivo predmetu predmetnega javnega naročila. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
 
8. Ponudnik mora zagotoviti, da bo oprema opremljena z oznako CE ("Conformité Européene") in da 
izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive. 
 
Prav tako mora ponudnik za ponujeno opremo priložiti Izjave o skladnosti (Declaration of Conformity) 
v skladu s smernicami 93/42 EEC, CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60601-1-4, CEI EN 
60601-2-38, CEI EN 60601-2-38/A1, CEI UNI EN 60601-2-52, CE oznaka po (Annex I) Directive 
93/42/CEE in po popravku Directive 2007/47/CE. 
 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno 
opremo«. 
Izjave o skladnosti opreme s smernicami. 
 
9. Ponudnik mora zagotoviti odvoz odpadnega materiala in embalaže na deponijo, saj naročnik nima 
možnosti začasnih in trajnih deponij. 

 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s ponujeno opremo«. 

8.1.3 Drugi pogoji 

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena 

prepovedano poslovanje z naročnikom. 
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DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec OBR5 »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK« 

 

9. MERILA 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ob izpolnjevanju 

pogojev iz razpisne dokumentacije: 

 

• določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR brez DDV. 

 

10. PONUDBA 

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati po vsebini. Ponudniki v obrazce in izjave lahko le 

vpisujejo manjkajoče podatke in jih razmnožujejo. 

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

1. izpolnjen obrazec OBR1 »Podatki o ponudniku«  

2. izpolnjen obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« 

3. izpolnjen obrazec OBR3 »Predračun« 

4. OBR3-Pril1 »Tehnična specifikacija« (naročniki k ponudbi predložijo tudi tehnično 

specifikacijo naprave, ki jo ponujajo) 

5. izpolnjen obrazec OBR4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev v zvezi s 

ponujeno opremo« 

6. izpolnjen obrazec OBR5 »Evidenca poslovnih subjektov po ZIntPK« 

7. Izpolnjen obrazec OBR6 »Izjava podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s 

podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo) 

8. izpolnjen obrazec OBR7 »Referenčni posli ponudnika« 

9. OBR7-Pril1 »Referenčno potrdilo« 

10 izpolnjen obrazec OBR8 »Finančna zavarovanja« 

11. izpolnjen in parafiran OBR9 »vzorec pogodbe« 

12. ESPD  obrazec 

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, 

v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k 

predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za 

izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila, v roku osmih dni 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. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem 

primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
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10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE 

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij 

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih 

specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 

10.2.2 Obrazci »Izjave« 

 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v 

razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 

gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec 

»Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«. 

 

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«. 

10.2.3 Obrazec »Predračun« 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del 

razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.  

 

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko 

ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 

predmetne razpisne dokumentacije. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

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 »Predračun« v .pdf datoteki.  

 

10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno 
zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik 
mora naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 5 % (pet 
odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, in sicer najkasneje 3 dni od podpisa pogodbe.  

 

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno 

zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne 

sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme 

vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga 

je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in 

izdajateljem zavarovanja. 

 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru: 

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
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- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali 

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  

ali 

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili 

pogodbe. 

 

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, 

kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati 

njeno veljavnost. 

 

10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu izročiti zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku, in sicer v obliki bianco menice z menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 5 % 
pogodbene vrednosti z DDV, ki se prevzema v uporabo. Garancija mora veljati še 30 dni po izteku 
garancijskega roka za opremo, ki se je prevzela v uporabo.  
 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani 

ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi. 

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

10.3.1 Skupna ponudba 

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke 

o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu OBR1 »Podatki o ponudniku«. 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse 

pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje 

navedenih pogojev, posamično. 

 

Pogoje, določene v točkah lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na 

dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec OBR2 »Izjava za gospodarski subjekt« o 

ponudniku posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

Obrazec OBR3 »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, 

podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna 

zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov 

ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti 

seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska. 

 

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 

zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno 

opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa 

ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno. 

10.3.2 Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti 

zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«. 

 

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti 

vse zahtevane podatke. 
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V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih 

pogojev za sodelovanje iz teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo 

zamenjavo. 

 

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje teh navodil.  

 

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, 

določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena 

dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  
• izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter  
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne 

dokumentacije ter zahteval zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 

obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik 

izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če 

izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za 

uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

10.3.3 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

10.3.4 Jezik ponudbe 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 

v slovenskem jeziku.  
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10.3.5 Veljavnost ponudbe 

Veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb. 

 

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za 

določeno dodatno obdobje.  

10.3.6 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

10.3.7 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 

vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma 

ne bi bila izpolnjena.  

 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje 

za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila 

do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta 

javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku 

pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega 

dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti 

ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem 

primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 

pisno obvestil ponudnike. 

13. POGODBA 

Pogodbo bo podpisal DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, ki ga zastopa direktorica Ivica  Lozar. 

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 

št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom 

pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, 

vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik 

predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za 

posledico ničnost pogodbe. 

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 7 delovnih dni po prejemu s strani 

naročnika podpisane pogodbe.  

 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil 

skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 
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14. PRAVNO VARSTVO 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v 

desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih 

informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom 

spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko 

zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne 

dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. 

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb 

krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih 

dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 

 

Takso v višini 2.000 eurov (71. člen ZPVPJN) mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva 

za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 

Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek 

revizije javnega naročanja. 

 

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, 8330 

Metlika, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico. 

 

 

 

        Dom starejših občanov Metlika 

                                                                                   Direktorica  

          Ivica Lozar, dipl. oec. 
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OBR1 – PODATKI O PONUDNIKU 
 
 

Za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »DOBAVA IN MONTAŽA 

NEGOVALNIH POSTELJ«,  objavljenega  na   Portalu javnih naročil št. _____________ z dne 

____________, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

Številka: __________________ 

Datum: ___________________ 

 

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu: 

 

   ______________________________________________ 

   

Naslov: ___________________________________________________ 

Matična številka: _______________________   

 

Identifikacijska številka:    

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite): 

 samostojno 

 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________ 

 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ 

 

II. Vrednost ponudbe 

V skladu z razpisno dokumentacijo znaša (v EUR): 
1. Vrednost opreme po predračunu brez DDV: ______________________ 

2. DDV: _________________________ 

3. Končna ponudbena cena z DDV: ___________________________ 

 

 

 

 

Kraj in datum: ______________________ 

 

Ponudnik:___________________ 

  

Žig in podpis: __________________ 
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OBR2 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT 
(Izpolni jo ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi) 

 

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA IN MONTAŽA NEGOVALNIH POSTELJ«, objavljeno na 

portalu javnih naročil  

 

____________________________________________________________________, 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 

 

s polno odškodninsko in kazenskopravno odgovornostjo izjavljamo, da: 

1. smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z 
vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 
 
2. 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. 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. 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. nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
 
6. 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. 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. 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. nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev 
o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
 
10. 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; 
 
11. se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz 
uradnih evidenc; 
 
12. 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; 
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13. 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; 
 
14. je veljavnost naše ponudbe 90 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb; 
 
15. 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; 
 
16. 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; 
 
17. ponujamo razpisano blago v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
 
 
 
 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR3 – PREDRAČUN 
 

Javno naročilo »DOBAVA IN MONTAŽA NEGOVALNIH POSTELJ«, objavljeno  na portalu javnih 

naročil  

 

Ponudnik oz. skupina ponudnikov (obvezno navesti vse skupne ponudnike): 

 

 

 

 

 

 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. __________ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 
 
1. Skupna vrednost ponudbe (50 postelj): 
 

 kos cena v EUR BREZ DDV VREDNOST DDV cena v EUR z 
DDV 

Skupna 
ponujena cena 
za dobavo in 
montažo 
negovalnih 
postelj s trapezi 
z zanko in stojali 
za trapez 

 
 
 
 

50 

   

SKUPAJ 
KONČNA 
VREDNOST 

    

 
 
2. Ponujen rok dobave 
 
 

Ponujen ROK DOBAVE ___________ dni od podpisa pogodbe 
 

 
Pričakuje se dobava najmanj v 30 koledarskih dneh in največ v 60 koledarskih dneh. 
 
 
3. Splošni garancijski rok 
 
 

Ponujen SPLOŠEN GARANCIJSKI ROK ___________ mesecev 
 

 
Minimalna zahtevana garancija je 24 mesecev (2 leti), maksimalna 60 mesecev (5 let). 
 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del. 
 
V končni ponudbeni ceni so zajeti: 
- pakiranje, 
- stroški prevoza, 
- zavarovanje prevoza, 
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- montaža, zagon in preizkus delovanja, 
- priročnik za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, 
- garancije, 
- predaja vseh certifikatov, 
- CE izjavo o skladnosti, 
- carinske dajatve, 
- uvozne pristojbine, DDV in drugi davki. 
 
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja 90 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb. 
 
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 7 dneh priskrbeli zahtevano 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavili opremo v _______ (minimalno 30 dni – 
maksimalno 60 koledarskih dni) dnevnem roku od začetka veljavnosti pogodbe. 
 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni, da niste dolžni sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli. 
 
 
 
 
 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR3 – PRIL1 – TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN IZJAVA 
 
 

Specifikacija za nove negovalne postelje v DOMU STAREJŠIH OBČANOV METLIKA – 50 postelj 
 
 
Električne negovalne postelje morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 

• postelja mora biti izdelana v skladu z veljavnimi standardi in imeti vse certifikate, 

• enostavno upravljanje, 

• visoka funkcionalnost, 

• varnost, 

• vzdržljivost. 
 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  
 

 

 

 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NEGOVALNE POSTELJE S TRAPEZI Z ZANKO IN STOJALI 

ZA TRAPEZ (velja za 50 kom) 

 

 

 

1 
Negovalna postelja  s trapezom z zanko in stojalom za trapez. Možnost varne namestitve trapeza na 

obeh straneh postelje. 

2 Dolžina ležišča postelje 200 cm.  

3 Višinska regulacija od 40 do 80 cm s pomočjo elektromotorjev. 

4 Širina postelje največ do 98 cm. 

5 

Vzglavni in vznožni del nastavljiva s pomočjo elektromotorjev. Upravljanje elektromotorjev s pomočjo 

daljinskega upravljalnika (v primeru, da zmanjka električnega toka, je motor opremljen z baterijo, ki 

omogoča postavitev postelje v začetni položaj).   

6 Dovoljena delovna obremenitev postelje do 185 kg.  

7 Dimenzija ležišča 200 x 90 cm. 

8 Inteligentni vodoodporni ročni upravljalnik. 

9 Vsa 4 kolesa so vrtljiva v vse smeri, s centralno zavoro.  

10 Velikost vseh 4 koles fi 125 mm. 

11 Zunanja dimenzija 207 x 98 cm. 

12 
Razdalja od tal do ogrodja postelje je najmanj 15,5 cm, zaradi dostopa za uporabo dvižnega dvigala 

(ambulift). 

13 Končnici sta narejeni iz kvalitetnega lesa, stebrički končnic so iz masivnega lesa. 

14 
Barva postelje: bukev natur. Leseno ogrodje, v barvi parjene bukve. Ostali sestavni deli postelje naj 

bodo iz lahkega nerjavečega materiala.   

15 
Posteljne ograjice lahko nastavimo na tri višine. Najvišja lega je primerna pri uporabi antidekubitusne 

blazine. 

16 Posteljne ograjice imajo kovinska vodila. 

17 Zagotovljeno mora biti enostavno in brez hrupno upravljanje s stranskimi varovali.  

18 Stranska varovala ne smejo segati čez zunanje mere postelje. 

19 Celotna postelja mora imeti možnost vlažnega čiščenja in dezinfekcije. 

20 Ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki, ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka. 

21 
Pri dvigu vzglavja se mora vzglavni del ležišča pomakniti vzvratno, s čimer ležišče podaljša in prepreči 

pomik negovalne osebe na postelji proti vznožju. 
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Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis:  »DOBAVA 

IN MONTAŽA NEGOVALIH  POSTELJ« objavljenim na Portalu javnih naročil dne 

__________, pod številko ________________. 

 

Kraj in datum: __________________________ 

 
Žig in podpis ponudnika: 
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OBR4 – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV V 
ZVEZI S PONUJENO OPREMO 

 
 

Ponudnik: 

 

______________________________ 

 
V zvezi z javnim naročilom Dobava in montaža negovalnih postelj izjavljamo, da: 
 

- zagotavljamo garancijski rok __________ (najmanj 24 mesecev in največ 60 mesecev), 

- zagotavljamo za čas veljavnosti garancije za čas servisiranja opreme na lokaciji naročnika 

nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo, 

- zagotavljamo odzivni čas serviserja 24 ur od poziva naročnika do prihoda serviserja na 

lokacijo za popravilo opreme pri naročniku; rok za odpravo napake je 72 ur, 

- zagotavljamo možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi 

okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti naročnika, 

- bomo za čas veljavnosti garancije, če popravilo ne bo izvedeno v roku 45 dni od prijave 

napake oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, opremo zamenjali z enakovredno novo, 

- zagotavljamo nadomestne dele še najmanj deset (10) let po poteku garancijskega roka; 

- zagotavljamo servisno službo za opremo in v kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz 

tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bomo 

le-to zagotovili na svoje stroške, 

- nudimo šolanje za osebje naročnika, 

- je ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana 

skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za opremo, primerljivo predmetu 

predmetnega javnega naročila; 

- je oprema opremljena z oznako CE ("Conformité Européene"), da izpolnjuje bistvene zahteve 

za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive, 

- za ponujeno opremo prilagamo Izjave o skladnosti (Declaration of Conformity) v skladu s 

smernicami 93/42 EEC, CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 60 601-1-4, CEI EN 

60601-2-38, CEI EN 60601-2-38/A1, CEI UNI EN 60601-2-52, CE oznaka po (Annex I) 

Directive 93/42/CEE in po popravku Directive 2007/47/CE, 

- zagotavljamo odvoz odpadnega materiala in embalaže na deponijo, 

- zagotavljamo izpolnjevanje vseh (ostalih) pogojev, določenih v tehničnih specifikacijah 

dokumentacije za izvedbo javnega naročila. 

 
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,  

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,   

 

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo 

proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe, 

 

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov 

proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za 

uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni 

ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in 

navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NEGOVALNE 

POSTELJE S TRAPEZI Z ZANKO IN STOJALI 

ZA TRAPEZ (velja za 50 kom) 

 

 

 

Naziv oz. vrsta 

dokumenta iz katerega 

razvidno izpolnjevanje 

tehnične zahteve 

Številka strani 

dokumenta iz katerega 

razvidno izpolnjevanje 

tehnične zahteve 

1 

Negovalna postelja  s trapezom z zanko in stojalom za 

trapez. Možnost varne namestitve trapeza na obeh 

straneh postelje. 

  

2 Dolžina ležišča postelje 200 cm.    

3 
Višinska regulacija od 40 do 80 cm s pomočjo 

elektromotorjev. 

  

4 Širina postelje največ do 98 cm.   

5 

Vzglavni in vznožni del nastavljiva s pomočjo 

elektromotorjev. Upravljanje elektromotorjev s pomočjo 

daljinskega upravljalnika (v primeru, da zmanjka 

električnega toka, je motor opremljen z baterijo, ki 

omogoča postavitev postelje v začetni položaj).   

  

6 Dovoljena delovna obremenitev postelje do 185 kg.    

7 Dimenzija ležišča 200 x 90 cm.   

8 Inteligentni vodoodporni ročni upravljalnik.   

9 Vsa 4 kolesa so vrtljiva v vse smeri, s centralno zavoro.    

10 Velikost vseh 4 koles fi 125 mm.   

11 Zunanja dimenzija 207 x 98 cm.   

12 
Razdalja od tal do ogrodja postelje je najmanj 15,5 cm, 

zaradi dostopa za uporabo dvižnega dvigala (ambulift). 

  

13 
Končnici sta narejeni iz kvalitetnega lesa, stebrički 

končnic so iz masivnega lesa. 

  

14 

Barva postelje: bukev natur. Leseno ogrodje, v barvi 

parjene bukve. Ostali sestavni deli postelje naj bodo iz 

lahkega nerjavečega materiala.   

  

15 
Posteljne ograjice lahko nastavimo na tri višine. Najvišja 

lega je primerna pri uporabi antidekubitusne blazine. 

  

16 Posteljne ograjice imajo kovinska vodila.   

17 
Zagotovljeno mora biti enostavno in brez hrupno 

upravljanje s stranskimi varovali.  

  

18 
Stranska varovala ne smejo segati čez zunanje mere 

postelje. 

  

19 
Celotna postelja mora imeti možnost vlažnega čiščenja in 

dezinfekcije. 

  

20 
Ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki, 

ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka. 

  

21 

Pri dvigu vzglavja se mora vzglavni del ležišča pomakniti 

vzvratno, s čimer ležišče podaljša in prepreči pomik 

negovalne osebe na postelji proti vznožju. 

  

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 



Stran 25/38 

OBR5 – EVIDENCA POSLOVNIH SUBJEKTOV PO ZIntPK 
 

 
IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTIVI V EVIDENCO POSLOVNIH SUBJEKTOV 

PO ZintPK 
 
 

 
Naziv gospodarskega subjekta:  

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:  

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

 

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam ni na podlagi tega člena 

prepovedano poslovanje z naročnikom. 

 

 

 

 

 

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR6 – IZJAVA PODIZVAJALCA 
 

 

Podizvajalec  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

V  zvezi  z  javnim  naročilom  »DOBAVA IN MONTAŽA NEGOVALNIH POSTELJ«,  objavljenega  na   

Portalu javnih naročil, pod kazensko in materialno odgovornostjo     

                    

i z j a v l j a m o,  

 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

- 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; 

- 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; 

- 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); 

- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 

odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 

Naročnika hkrati pooblaščamo, da navedbe pod točko 1 preveri na FURS, Ministrstvu za pravosodje 

in pri preostalih subjektih, ki vodijo uradne evidence. 
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SOGLASJE PODIZVAJALCA (IZBERI IN OBKROŽI ENO OD MOŽNOSTI): 

-  soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na 

naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo 

predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam oz. računom, ki jih bo naročniku izstavil 

izvajalec. 

- soglašam, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno in bomo najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo kot podizvajalec, ali smo 

prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 

predmetom javnega naročila. 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR7 – REFERENČNI POSLI PONUDNIKA 
 

 
Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih 
naročil, vsaj 1 (enemu) domu za starejše ali drugi ustanovi v EU z enkratno dobavo in montažo 
zagotovil negovalne postelje (primerljive s predmetom predmetnega javnega naročila) v vrednosti vsaj 
50.000,00 EUR z DDV. 

 
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge 

gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za 

opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference. 

 

REFERENČNI 

NAROČNIK 

KONTAKTNA 

OSEBA 

REFERENČNEGA 

NAROČNIKA 

(ime in priimek, 

tel. št., e-naslov) 

PREDMET NAROČILA 

navesti opremo, ki je 

predmet referenčnega 

potrdila 

LETO 

IZVEDBE 

ZNESEK 

POGODBE Z 

DDV 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

Opombe: 

- Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih 

partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama 

oziroma tabele. 

- Referenca bo ustrezna, če bo kot datum reference naveden datum zaključitve dobave in 

montaže oziroma primopredaje opreme v zadnjih 3 letih, šteto od dneva objave obvestila o 

tem naročilu na portalu javnih naročil. 

- V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira. 

 

 

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR7 – Pril1 - REFERENČNO POTRDILO 

 

IZVAJALEC REFERENČNEGA 

POSLA 

 

NAROČNIK 

 

 

NAZIV POSLA 

 

 

DATUM PRIMOPREDAJE 

 

 

VREDNOST REFERENČNEGA 

POSLA (V EUR Z DDV) 

 

OPIS REFERENČNEGA 

POSLA Z NAVEDBO VRSTE 

OBJEKTA 

 

OSEBA NAROČNIKA, KI 

LAHKO POTRDI 

REFERENČNI POSEL (ime in 

priimek, tel. št., e-mail) 

 

 

 

 

IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA 

 

Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla svoja dela opravil kvalitetno in v dogovorjenih rokih. 

 

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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OBR8 – FINANČNA ZAVAROVANJA 

 
 

 

MENIČNA IZJAVA 

 

 

DOMU STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, Metlika, 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 DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, 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 Novem mestu. 

 
 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 
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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 DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, Metlika, št. 01100-6030267224 odprt 
pri UJP. 
 

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis meničnega dolžnika: 
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OBR9 – VZOREC POGODBE 
 
Ponudnik mora izpolniti prazna polja, parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se 
strinja z vsebino vzorca pogodbe. 
 
 

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, 8330 Metlika 

matična številka: 5050464000, 

ID št. za DDV SI32589948, 

ki ga zastopa direktorica zavoda Ivica Lozar, dipl. oec.  

(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

……………………………………………………………………………………………………….. 

matična številka: ……………………………., 

ID št. za DDV ……………………….., 

ki ga zastopa …………………………………………………………………………………… 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 

skleneta 

POGODBO št. ___________ 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1.člen 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

- da je bil po postopku oddaje naročila male vrednosti izveden postopek oddaje javnega naročila 

"Dobava in montaža negovalnih postelj", objavljen na portalu javnih naročil RS, št. objave 

___________ z dne ___________, ter da je bila na podlagi izvedenega postopka izdana Odločitev o 

oddaji javnega naročila z dne ___________ pod št. ______________, pravnomočna dne 

___________, 

- da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe ________ z dne ________ in razpisne 

dokumentacije predmetnega naročila, potrjene s strani izbranega dobavitelja (ponudba je sestavni del 

te pogodbe). 

 
II. PREDMET POGODBE 

 
2.člen 

Predmet pogodbe je dobava in montaža negovalnih postelj, in sicer 50 kosov novih električnih 

negovalnih postelj. 

Nakup opreme obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in 

po tej pogodbi vključuje montažo dobavljene opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje 

doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in 

vzdrževanje, šolanje naročnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme naročniku, odpravo 

napak v času ____________ mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo 

opreme naročniku po tej pogodbi, vzdrževanje opreme v _____________ mesečnem garancijskem 

roku. 

 

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel dobavitelj v skladu z določili te pogodbe in v skladu s 

podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije za predmetno 

javno naročilo. 
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Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji naročnika. 

 

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in 

ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred 

vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. 

poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno 

varnost pa do poteka garancijskih rokov. 
 

III. ROK IZVEDBE 
 

3.člen 
Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je najmanj v 30 koledarskih dneh in največ v 60 koledarskih dneh 

od podpisa pogodbe in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom 

predmeta pogodbe (podpis primopredajnega zapisnika). 

 

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka. 

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih dobavitelj ni 

mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. 

 
IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
4.člen 

Obveznosti naročnika so: 

- dati na razpolago dobavitelju vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za 

realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne; 

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko 

zadovoljstvo; 

- pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe, 

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti, 

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe, 

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme; 

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira dobavitelj; 

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem 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 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 napake potrebno; 

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje. 

 
5.člen 

Obveznosti dobavitelja so: 

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem 

s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije za 

predmetno javno naročilo; 

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti; 

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila; 

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega 

pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj prevzeto dobavo opravil 

pomanjkljivo; 

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

prevzetih pogodbenih obveznosti; 

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti; 
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- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja. 

 
V. POGODBENA VREDNOST 

 
6.člen 

Pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe znaša: 

· skupna ponudbena cena brez DDV: …………………………………. EUR 

· znesek DDV (22 %): …………………………………. EUR 

· skupna ponudbena cena z DDV: …………………………………. EUR 

 

Skupna ponudbena cena je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora 

vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila. 

 

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter 

vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa: 

- dobavo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo; 

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

- namestitev ter prilagoditev opreme na elektroinštalacijske priključke; 

- šolanje osebja naročnika; 

- postopek primopredaje naročniku (količinski in kakovostni prevzem); 

- končno temeljito čiščenje po dobavi in montaži vse opreme; 

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale 

dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem 

jeziku – po odobritvi naročnika); 

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času 

vnosa in montaže opreme; 

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 24 mesecev od 

prevzema; 

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in 

periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, 

rezervnih delov, itd…). 

 

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za 

funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe. 

 
VI. NAČIN PLAČILA 

7.člen 
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. 

 

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun dobavitelja: 

banka ...................................................................................... 

št. računa ................................................................................ 

 

V primeru, da se med izvajanjem te pogodbe spremeni davčna stopnja DDV, krije to razliko dobavitelj. 

 
 

VII. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST 
8.člen 

Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v rokih kot so navedeni v 3. členu te pogodbe 
izročiti naročniku. 

 
9. člen 

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni dokumentaciji ali 

ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi 
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česar dobavitelj preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, 

ki bi moral biti opremi priložen. 

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po 

podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme 

nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti 

nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti. 

 
10. člen 

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 dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje. 

 

Ob primopredaji opreme je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo: 

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme, 

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem 

jeziku – po odobritvi naročnika), 

- druge listine, določene s pogodbo. 

 

O primopredaji se sestavi zapisnik. 

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti 

izpolnjuje razpisne pogoje. 

 

Dobavitelj mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti 

zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe naročnika. Primopredajo opreme 

je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja naročnika (priloga primopredaje je podpisan seznam 

prisotnih oseb naročnika na šolanju). 

 
VIII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR 

 
11. člen 

Dobavitelj garantira, da je oprema, 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 na strani dobavitelja. 

 

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj _______ mesečno garancijo za brezhibno 

tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko 

dobavitelj izroči naročniku dokumentacijo iz 11. člena te pogodbe. Če je oprema v garancijskem roku 

zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izročiti nov 

garancijski list. 

 
12. člen 

Dobavitelj zagotavlja v času _______ mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in 

izredno vzdrževanje opreme. 

 

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih 

vzdrževalnih servisov po navodilih dobavitelja (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in 

potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene 

funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov 

delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in 

podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: ……………….). 

 

»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo 

iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev 

naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z 



Stran 36/38 

vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi 

stroški. 

 
13. člen 

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne 

pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe. 

Ob tem mora dobavitelj–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in izvajati tudi 

vsa intervencijska popravila-servisiranje. 

 
14. člen 

Odzivni čas serviserja je 24 ur od poziva naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo 

opreme pri naročniku. Rok za odpravo napake je 72 ur. 

Dobavitelj mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost 

začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno 

opravljanje dejavnosti naročnika. 

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku. 

Če dobavitelj, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na 

opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in 

stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil dobavitelj. 

V primeru, da v času trajanja garancije popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka v 

času trajanja garancije pojavi najmanj trikrat, je dobavitelj dolžan zagotoviti enakovredno novo 

opremo. 

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj deset (10) let po izteku garancijskega 

roka. 
 

15. člen 
Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno 

z veljavnimi predpisi in normativi. 

Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in 

rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za 

predmetno javno naročilo. 

 
 

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

16. člen 
Dobavitelj mora najkasneje v 7 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku 

izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz razpisne 

dokumentacije v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v 

naslednjih primerih, če dobavitelj: 

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali 

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali 

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali 

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali 

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe. 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) 

dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih 

obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih 

predstavnikov naročnika in dobavitelja. 

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, 

vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje 

stroške. 

 

17. člen 
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Dobavitelj mora ob primopredaji opreme naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV v obliki bianco menice z menično izjavo in 

nalogom za plačilo. Naročnik ga lahko unovči, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v 

rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi. 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka 

garancije. 

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil dobavitelja o 

kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, dobavitelj pa ni 

zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem dobavitelju več kot trikrat  

predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora dobavitelja o tem, da je unovčil finančno 

zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. 

 
X. POGODBENA KAZEN 

 
18. člen 

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik 

dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene 

vrednosti. Skupna pogodbena kazen lahko znaša največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo 

povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo 

ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti. 

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico 

zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

XI. POOBLAŠČENE OSEBE 
 

19. člen 
Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je Ivica Lozar; e-naslov: direktor@dso-metlika.si. 
Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je ....................................; e-naslov: ………………… 
 
Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, 
ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. 

 
XII. PODIZVAJALCI 

 
20. člen 

V primeru, da je neposredno plačilo v skladu s soglasjem podizvajalca obvezno, dobavitelj pooblašča 

naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvršita plačilo neposredno podizvajalcu. 

V tem primeru dobavitelj svojemu računu predloži račun ali situacijo podizvajalc-a/-ev, ki jih je 

predhodno potrdil. Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi tega aneksa in v času izvajanja pogodbe, 

sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če 

izvajalec – dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v 5 (petih) dneh po 

spremembi naročnika pisno obvestiti in mu predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Če neposredno plačilo ni obvezno, mora dobavitelj v največ 60 dneh od plačila končnega računa ali 

situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za 

izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, ki je neposredno povezano z javnim 

naročilom. 

 
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
21. člen 

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, 
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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. 

 
XIV. REŠEVANJE SPOROV 

 
22. člen 

Za reševanje sporov, ki jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno stvarno 

pristojno sodišče v Novem mestu. Veljavno pravo je slovensko. 

. 
XV. KONČNE DOLOČBE 

 
23. člen 

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.  

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej  

pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07) in drugih predpisov, ki 

urejajo to področje. 

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti 

drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze. 

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank. 

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko 

elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako 

ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna 

komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika. 

 
XVI. VELJAVNOST POGODBE 

 
24. člen 

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko dobavitelj predloži 

naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma 

statusno – lastninskih sprememb. 

 

Pogodba je sklenjena in podpisana v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 

en (1) izvod. 

 
 
 
V ________________, dne ______________            V _______________, dne _________________ 
 
 
Naročnik:      Dobavitelj:            
Dom starejših občanov Metlika         
Ivica Lozar, direktorica 

 
 

 

Sestavni deli pogodbe so: 

- razpisna dokumentacija, 

- ponudbena dokumentacija dobavitelja, 

- ponudbeni predračun dobavitelja. 

 


