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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
Datum: 8. 4. 2013
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila: Pranje in čiščenje osebnih vozil patronažne službe ZD Velenje
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo storitev – pranje in čiščenje osebnih
vozil patronažne službe ZD Velenje.
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete.
Za pravilnost ponudbe morate podati prijavo za zunanje in notranje čiščenje vozil ZD Velenje..
Cene morajo vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Predračun mora biti veljaven do 30. 5. 2013.
Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po zastavljenih merilih ocenjen kot najugodnejši.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite in priložite k ponudbi.
Druga določila so vsebovana v vzorcu pogodbe, ki ga parafirate in vrnete.
Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do 22. 4. 2013 do 9. ure.
Kontaktna oseba naročnika je: Ružica Baketa, tel. 03 89 95 417, e-mail: ruzica.baketa@zd-velenje.si.
Prosimo, da na priloženih obrazcih podate svojo ponudbo.

DIREKTOR:
Jože Zupančič, dr. med.,
spec. spl. med.
Priloge:
Opis predmeta javnega naročila
Obrazec - Ponudba
Obrazec - Izjava o izpolnjevanju pogojev
Obrazec - Predračun
Obrazec - Pogodba o izvedbi storitev - vzorec
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

Opis predmeta javnega naročila: Pranje in čiščenje osebnih vozil ZD Velenje

Predmet naročila je osnovno zunanje pranje in notranje čiščenje osebnih vozil patronažne službe ZD Velenje.
Obseg storitev je odvisen od potreb naročnika.
Okvirna letna količina pranj in vozil je 144.
Naročnik bo izbranemu ponudniku dostavil seznam registrskih številk vozil ZD Velenje.
Za opravljene storitve bo izvajalec naročniku izstavljal račun enkrat mesečno.
K računu mora biti priložena specifikacija opravljenih storitev iz katere mora biti razvidna
registrska številka vozila, vrsta storitve, datum in čas opravljene storitve, podpisane s strani osebe,
ki je vozilo oddala na čiščenje.
Pri pranju patronažnih vozil mora biti prisotna patronažna sestra.
Pri notranjem čiščenju vozil morajo biti predpražniki suho obrisani, pred vstavljanjem v vozilo.
Izvajalec se bo zavezal, da za opravljanje storitev za vozila ZD Velenje zagotavlja prioritetni vrstni red.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je cena storitev.
V primer, da dva ponudnika podata isto ceno, bo naročnik nadaljeval postopek s pogajanji.
V kolikor ne bo možno izbrati najugodnejšega ponudnika po postopku s pogajanji, bo naročnik oddal naročilo
ponudniku, ki je bližje sedežu naročnika.
Ponujena cena mora biti fiksna za čas veljavnosti ponudbe.
Okvirni sporazum za opravljanje storitev se sklene za obdobje (2) dveh let..

Direktor:
Jože Zupančič, dr. med.
spec. spl. med.
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

P O N U D B A
01. Opis predmeta javnega naročila
Predmet javnega naročila so: Pranje in čiščenje osebnih vozil patronažne službe ZD Velenje
02. Podatki o ponudniku
Firma oziroma ime
___________________________________________________________________________________
Naslov
___________________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik
___________________________________________________________________________________
IŠ za DDV: SI
___________________________________________________________________________________
Matična številka
__________________________________________________________________________________
Številka telefona
___________________________________________________________________________________
Številka telefaxa
___________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba
___________________________________________________________________________________
E – mail
___________________________________________________________________________________
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
___________________________________________________________________________________

Žig in podpis ponudnika:
_____________________________________
Kraj: ______________datum:_______________
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Ponudnik: ________________________
Naročnik : _________________________
IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila.
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 55/08 in 66/08 in 39/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da
ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz.
na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v ___________________ številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona __________________________
____________________________________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka ____________________izdano pri _____ dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije:_________________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost
opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili
točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
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da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe za javno naročilo, za izvedbo storitev:
Pranje in čiščenje osebnih vozil patronažne službe ZD Velenje.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred
pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Žig in podpis ponudnika:
_____________________________________
Kraj: ______________datum:_______________
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

1

PONUDNIK
___________________________
___________________________
___________________________

PREDRAČUN

Opis postavke

Osnovno zunanje pranje
osebnega vozila

Okvirna
letna
količina

Cena
Stopnja
enega
DDV
pranja brez
DDV / EUR

Cena
enega
pranja z
DDV / EUR

Okvirna letna vrednost EUR

144
pranj

Čiščenje notranjosti osebnega 144
vozila
pranj
Generalno čiščenje
Skupaj

Delovni čas: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Oddaljenost od sedeža naročnika v km: ______________
Izvajalec se zavezuje, da za opravljanje storitev za vozila ZD Velenje zagotavlja prioritetni vrstni red.

Žig in podpis ponudnika:
_____________________________________
Kraj: ______________datum:_______________
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ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO NAROČILA:
STORITVE PRANJA OSEBNIH VOZIL

ki sta jo sklenila:
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
kot naročnik

DAVČNA ŠTEVILKA SI13920235

in
___________________________________________________________________________
kot izvajalec

DAVČNA ŠTEVILKA SI__________

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel zbiranje ponudb za pranje in čiščenje osebnih vozil
Zdravstvenega doma Velenje.
Ponudba izvajalca je bila sprejeta z Obvestilom naročnika št. _______ z dne ___________ ki je bil
izdan v postopku zbiranja ponudb.
2. člen
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvajal zunanje pranje in notranje čiščenje vozil Zdravstvenega doma
Velenje, po cenah ki so navedena v predračunu njegove ponudbe:
-

osnovno (standardno) zunanje pranje vozila
notranje čiščenje vozila

________ EUR za eno vozilo
________ EUR za eno vozilo.

Ponudbeni predračun je sestavni del te pogodbe.
DDV je vključen v ceno.
Obseg storitev je okviren, odvisen je od potreb naročnika. Naročilo bo potekalo sukcesivno glede na potrebe
naročnika.
Ponudbena cena je fiksna za čas veljavnosti pogodbe in jo ni mogoče spreminjati.
3. člen
Izvajalec se zavezuje da bo storitve opravljal strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi in ustreznimi
standardi predpisanimi za tehnologijo pranja vozil. Pri pranju mora biti prisotna patronažna sestra.
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4. člen
Izvajalec bo naročniku za opravljeno delo izstavil račun enkrat mesečno. K računu mora biti priložena specifikacija
opravljenih storitev iz katere mora biti razvidna registrska številka vozila, vrsta, datum in čas opravljene storitve,
podpisane s strani osebe, ki je vozilo oddala na čiščenje.
Izvajalec naročniku lahko zaračuna samo storitve, ki so predmet pogodbe.
5. člen
Naročnik se obvezuje plačati račun 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun št.
_________________________________, odprt pri ______________________________________________.
V kolikor naročnik računa ne poravna v dogovorjenem roku, ima ponudnik pravico zaračunati zakonite zamudne
obresti.
6. člen
Če naročnik ugotovi da izvajalec ne opravlja storitve kvalitetno in v skladu z določili te pogodbe je dolžan izvajalca
takoj obvestiti. Izvajalec je dolžan odpraviti vse nepravilnosti v zvezi z izvajanjem pogodbe. V primeru 2 do 3 X
opozorila na kršitev pogodbe (nekvalitetno opravljanje storitev) si naročnik pridržuje pravico do prekinitve pogodbe
z enomesečnim odpovednim rokom.
Izvajalec se zavezuje, da za opravljanje storitev za vozila ZD Velenje zagotavlja prioritetni vrstni red.
7. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot
dobra gospodarja.
8. člen
Za vse kar se nista pogodbeni stranki dogovorili ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila Obligacijskega
zakonika.
9. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno
sodišče na sedežu naročnika.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja: Albina Šučurovič.
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani ponudnika opravlja _______________________.
11. člen
Pogodba, (Okvirni sporazum) pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku JZZ obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
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za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je JZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku JZZ, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
12. člen
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbene strani, uporablja se od __________________
13. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

V _________________ dne ___________

Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Direktor:
Jože Zupančič, dr. med.
spec. spl. med.

V _________________ dne ___________

Ponudnik:

