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odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Naročnik:

UNIVERZA V LJUBLJANI
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Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 1: »Mednarodna
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in
ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za
razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«,
specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno
in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Podpisnik: rektor UL
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 578E69020000000057205FC9

Potek veljavnosti: 03. 10. 2022
Čas podpisa: 17. 02. 2021 20:39

Povabilo k oddaji ponudbe
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Predmet javnega naročila je nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2.
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v
skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.
Predmet javnega naročila je: Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2.
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je 4.
Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami
naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 10. 3. 2021 do 09:00

Rok za predložitev ponudb

do 22. 3. 2021 do 09:00

Odpiranje ponudb

22. 3. 2021 ob 09:01

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba:

Sonja Parkelj

E-poštni naslov:

sonja.parkelj@uni-lj.si

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
●

elektronska oddaja na URL:
https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja. Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno za oddajo
ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni
strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani
https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo
oddane po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo
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o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da
je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

PREDLOŽITEV ZAVAROVANJA ZA RESNOST
PONUDBE
Ponudnik odda zavarovanje za resnost ponudbe (menično izjavo in bianco menico) do roka za oddajo ponudb na način:
●
●

osebno na naslov: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana ali
po pošti na naslov: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Zavarovanje mora v vložišče naročnika prispeti do navedene ure. Zavarovanja odposlana pred potekom roka, ki bodo
k naročniku prispela po zgoraj navedenem roku, bodo izločena kot nepravočasna in zaprta vrnjena ponudnikom. Prav
tako bo v primeru nepravočasne predložitve zavarovanja naročnik zavrnil ponudbo ponudnika, ki ne bo pravočasno
predložil zavarovanja.
V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem zavarovanju s pravilno navedenim datumom in časom
oddaje zavarovanja pri pooblaščeni osebi naročnika.
Ponudnik predloži zavarovanje v zapečateni ali zaprti ovojnici. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje
zavarovanja, ki ne bo ustrezno označeno, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov,
telefonska številka in e-mail ponudnika.

ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:
Spletna aplikacija e-Oddaja
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije eOddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri,
ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo
zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-Oddaja. Ponudnike opozarjamo,
da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku
roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku.

VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki
morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih
straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Način postavljanja zahtev za pojasnila:
●

Portal javnih naročil.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da
razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovornost ponudnika je, da izpostavi
morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil),
tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 16. 2. 2021
Kraj: Ljubljana

UNIVERZA V LJUBLJANI
prof. dr. Igor Papič, rektor
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Sklopi
Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop. Ponudniki v
ponudbi navedejo, za katere sklope oddajajo ponudbo.
Zap. številka

Naziv sklopa

1

Sklop 1: Aparatura za pripravo posameznoceličnih knjižnic NGS

2

Sklop 2: Oprema za pripravo knjižnic NGS - dodatna, 2. del

3

Sklop 3: NGS oprema za sekvenciranje celotnih genomov

4

Sklop 4: Oprema za analize bioloških vzorcev - analizator semena

5
Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s
temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
oz. posameznih delov le-te.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti
izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim
pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim
podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene
napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
2. Zakoni in predpisi
Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih
podzakonskih predpisov:
●
●
●
●
●
●
●

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D,
63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 72/19)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo
in 158/20);
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US, 20/18
– OROZ631 in 20/18 – OROZ631) ter
vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na
podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK
dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o
sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne
določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega
postopka.
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati
podatke o:
●
●

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških
deležih navedenih oseb in
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.
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Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom
14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če
ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost
ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene
ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi
lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.
3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter
oblika
Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer
prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem
jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.
Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe
v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi
z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom
odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost
naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro
najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za
oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
4. Skupna ponudba
Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje
ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani
zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo
sledeče informacije:
●
●
●
●
●
●

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za
zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt
v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije, in
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega
naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji
za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih
subjektov v skupni ponudbi.
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Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne
dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.
5. ESPD
ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta,
da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD
kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo
ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki
sodelujejo v ponudbi.
V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko
namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev
in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.
6. Ponudba s podizvajalci
Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to
je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik
sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno
povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za
izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb,
odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali
odstopi od izvedbe javnega naročila.
8. Zmanjšanje obsega naročila
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki
morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja
odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do
kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje
ponudb
Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti 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.
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred
iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt
ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo
naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
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Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
●

●
●

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe
v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe
glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se
pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene
matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako,
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem
pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi
v pravilno.
V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune
ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo,
če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih
mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati
predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.
10. Obvestilo o oddaji naročila
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh
odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje
za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik
odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi
na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa
tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni
ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti
prejšnjo.
11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo
sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih
pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da
je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil
celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav
tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega
ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku
v interesu.
V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v
katerem koli od naslednjih primerov:
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a.

b.

●

●

c.
d.

če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo
določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih
sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe
ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega
sporazuma;
za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v
prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:
ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega
javnega naročila, ter
bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba
ne spreminja splošne narave javnega naročila;
če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica
enega od naslednjih razlogov:

●
●

nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;
drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za
zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi
za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb
javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

e.

če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o
izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za
vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih
obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke
uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena
sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
●

●
●
●

sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki
je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge
udeležence;
sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na
način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije
Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma
poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za
namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega
naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru,
da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.
Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje
in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
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●
●
●

je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to
vrsto informacij;
ima tržno vrednost;
imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo
določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo
s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo
določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in
količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma
podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo
ponudnik opredelil oziroma označil kot take.
Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavni oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki
opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno
skrivnost.
13. Način predložitve dokumentov v ponudbi
Zaželeno je:
●
●
●

da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani
z žigom ponudnika;
da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu
navede skupno število strani v ponudbi;
da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3
naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo
iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih
podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa
zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku
preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v
ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje
ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi
naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to
navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali
če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi 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 sedež gospodarski subjekt
14. Veljavnost ponudbe
Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba
zavrne.
Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi
po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno
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dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti
ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.
15. Pravno varstvo
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za
revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni
ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki
se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim
neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo
k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil
naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik
prek 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 prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati
takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski
postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala e-Revizija. Zahtevek se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko
informacijski sistem samodejno potrdi prejem vložniku. Listine, ki se priložijo zahtevku za revizijo se mora pretvoriti v
elektronsko obliko. Če to ni mogoče, se listina vroči neposredno na naslovnikovem naslovu ali priporočeno po pošti,
na portalu eRevizija pa mora pošiljatelj navesti, katere listine vroča neposredno na naslovnikov naslov ali priporočeno
po pošti. Informacija ali dokument se šteje za vročenega z dnem objave na portalu eRevizija.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14.
člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
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Merila
Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Relevantna je skupna ponudbena cena
za posamezen sklop iz obrazca Ponudba
v EUR brez DDV.
Ponder 1:

Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega
naročila v okviru posameznega sklopa v EUR brez
DDV

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo
ponudbeno ceno bo dobil 80 točk. Ostali
ponudniki bodo dobili točke po formuli:
(najnižja ponujena cena/ponujena cena)
x 80 = število točk

Gospodarski subjekt, ki se bo v okviru
ponudbe zavezal, da nudi daljši
garancijski rok za dobavljeno blago od
minimalno zahtevanega, bo v okviru
predmetnega ponderja prejel dodatne
točke.
Ponder 2:

Podaljšanje ponujenega garancijskega roka za
dobavljeno opremo

V kolikor gospodarski subjekt ponudi
podaljšanje garancijskega roka za eno
(1) leto (12 mesecev), bo v okviru
predmetnega ponderja prejel 5 točk, v
kolikor se garancijski rok podaljša za dve
(2) leti (24 mesecev) pa 10 točk.
Maksimalno število točk v okviru
predmetnega ponderja je torej 10.

Ponder 3:

Rok za dobavo1

Ponudnik, ki bo se bo s ponudbo
zavezal, da bo dobavo izvedel v krajšem
obdobju, kot je zahtevano s to razpisno
dokumentacijo, bo v okviru predmetnega
ponderja prejel dodatne točke. Ponudnik,
ki bo ponudill skrajšan rok za izvedbo
javnega naročila, bo prejel točke na
sledeč način:
●
●

skrajšanje roka za izvedbo za
10 dni – 5 točk
skrajšanje roka za izvedbo za
11 dni ali več – 10 točk

V primeru enakovrednih ponudb bo naročnik izbral ponudbo, ki bo najugodnejša v okviru Ponderja 1.

Pri sklopu 2 se postavka B: Mikrobiološka zaščitna komora - samostoječa, 1 kos, ne upošteva v okviru ponderja, saj je rok za dobavo
daljši od splošnega dobavnega roka za sklop 2.
1
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Pogoji za priznanje usposobljenosti
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih
sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za
katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.
Razlogi za izključitev

POGOJ 1
Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.

DOKAZILO

Prav tako mora gospodarski subjekt v ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo
pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša
od 3 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter izjave in pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika pozvati k predložitvi notarsko
overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb,
niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
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Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
Prav tako mora gospodarski subjekt v ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo
pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša
od 3 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter izjave in pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika pozvati k predložitvi notarsko
overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb,
niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3.

MORAJO izpolnjevati pogoj
ESDP in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.

Podizvajalci

Prav tako mora gospodarski subjekt v ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo
pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša
od 3 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter izjave in pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika pozvati k predložitvi notarsko
overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb,
niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3.Naročnik bo zavrnil vsakega
podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 2
Plačani davki in
prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
ugotovi, da gospodarski subjekt 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 znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če
na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
DOKAZILO

Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno,
da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo
naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.
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Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi 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 sedež gospodarski
subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

ESDP in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega
odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3
Ponudnik ni
izločen iz
postopkov oddaje
javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko
poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki je objavljen
na http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami,
ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

/
MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

ESDP in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.
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POGOJ 4
Prekršek v zvezi s
plačilom za delo

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.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu
s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega
odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
DOKAZILO

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega
bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko
naročnik potrdilo pridobi sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi 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 sedež gospodarski
subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

ESDP in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.

Poslovna in finančna sposobnost

POGOJ 1
Sposobnost za
opravljanje
poklicne
dejavnosti

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo
v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih
registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije,
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.
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DOKAZILO

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.
Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
kandidata oziroma ponudnika.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji v skupni
ponudbi

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed
partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega
izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

POGOJ 2
Neblokiranost
poslovnih računov
oziroma
poravnane dospele
obveznosti

DOKAZILO

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak
izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika
podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora izkazati, da v obdobju zadnjih šestih (6)
mesecev pred datumom izdaje dokazila, ni imel blokiranih poslovnih računov oziroma
dospelih neporavnanih obveznosti.

Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune iz katerih
izhaja, da ta v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred izdajo potrdila ni imel blokiranega
poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti ali adekvatno dokazilo (na
primer obrazec BON-2).
Potrdilo oziroma dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

NAVODILO /
OPOMBA
Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

/
MORAJO izpolnjevati pogoj

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
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Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in
vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:
●
●
●
●

POGOJ 3
Bonitetna ocena

izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali
izdano s strani Fitch Ratings najmanj BB ali
izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Ba.

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer
mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih
bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna
hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.

DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA
Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. Bonitetna ocena ne sme biti starejša od datuma
objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.

/
MORAJO izpolnjevati pogoj

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v obdobju zadnjih petih (5) let pred datumom
objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj eno (1) primerljivo
dobavo opreme, kot ga ponuja v ponudbi, v vrednosti najmanj 70 % ponudbene vrednosti
(za posamezen sklop) v okviru tega javnega naročila.
Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od petih (5) let od objave tega javnega
naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile – – od vključno meseca objave pet let nazaj).
POGOJ 1
Reference za
dobavo blaga

Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo
deliti. V primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena tudi druge
dobave, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost blaga, ki se upoštevajo kot
referenčno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z
dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih
dobav ali storitev, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljene dobave
oziroma izvedene storitve se štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, odpoved
pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

DOKAZILO

Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta.
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Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve
dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi
potrdila s strani investitorja za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga
bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva
naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani
referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse
podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale.
V zahtevano referenčno obdobje se štejejo vsi posli, ki so bili uspešno zaključeni v obdobju
desetih let pred dnevom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega
pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in
gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.
NAVODILO /
OPOMBA
Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

/
KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
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Finančna zavarovanja
Zavarovanje za resnost ponudbe
Instrument zavarovanja:

Menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja:

2,00 % ponudbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti:

najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem
zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali
bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z
navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.
Zavarovanje za dobro izvedbo
Instrument zavarovanja:

bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja:

10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti:

najmanj 10 dni od roka za dobavo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje
Zavarovanje za odpravo napak
Instrument zavarovanja:

bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja:

5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti:

najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo za izvedbo tega javnega
naročila. V kolikor je v posameznem sklopu glede na posamezen artikel oziroma opremo
ponujena različna garancijska doba, se to v zavarovanju ustrezno opredeli.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje
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Tehnične specifikacije in zahteve naročnika
Naročnik v nadaljevanju podaja tehnične specifikacije in zahteve naročnika za posamezen sklop javnega naročila.
Naročnik od ponudnikov zahteva tudi izpolnjevanje ostalih zahtev in pogojev, kot izhajajo navedenega v nadaljevanju.
V kolikor se v nadaljevanju navaja tip oziroma znamka opreme, skladno z določbo šestega odstavka 86.člena ZJN-3
velja, da lahko ponudniki ponudijo enakovredno opremo.

Sklop 1: Aparatura za pripravo posameznoceličnih knjižnic NGS
V okviru predmetnega sklopa mora ponudnik dobaviti Aparaturo za pripravo posameznoceličnih knjižnic NGS s
sledečimi karakteristikami:


















Visoko zmogljiv, prilagodljiv in večnamenski sistem, ki omogoča tudi inkapsulacijo rastlinskih protoplastov,
poleg ostalih celic, jeder, nukleinskih kislin, bakterij in reagentov,
Sistem mora biti popolnoma avtomatiziran za izvajanje inkapsulacije s standardiziranimi eksperimentalnimi
protokoli kot so npr. ppRNA-Seq, Drop-Seq, scRNA-Seq, sNUC-Seq, DroNc-Seq, SNARE-Seq,
Sistem naj omogoča inkapsulacijo do 50.000 protoplastov/celic/jeder v posameznem poskusu,
Aparat naj med samim poskusom prikazuje dejanski čas, čas delovanja, ciljni/dejanski tlak v pretočnih kanalih,
ciljno/dejansko hitrost mešanja v vzorčnih komorah, ciljno/dejansko temperaturo in preostali čas delovanja,
Sistem mora imeti integrirano mešanje v vzorčnih komorah z individualnim nadzorom in z minimalno hitrostjo
0 rpm in maksimalno 250 rpm,
Izbira reagentov je fleksibilna in ni omejena na uporabo komercialnih kompletov,
Nastavitev temperature v sistemu naj bo v območju od 4 do 40°C,
Parametri, povezani s sistemom, naj se shranijo v izvozne dnevniške datoteke, ki jih je mogoče brati v obliki
MS Windows Office Excel ali .csv,
Sistem mora imeti 3 pretočne kanale s tlačno črpalko, vsaka tlačna črpalka mora biti opremljena s tlačnim
senzorjem,
Kartuša mora imeti različne konfiguracije, ki omogočajo vzporedno izvajanje poskusov na več vzorcih hkrati
(1, 2, 4 ali 8),
Kartuša naj bo sestavljena iz več pasov, vsak pas v kartuši pa naj bo sestavljen iz stičišča, kjer se tvorijo
kapljice (ang. droplet junction) in pretočnih kanalov za prenos tekočin in suspenzij iz komor (1 komora za olje,
1 komora za reagente/beads-e, 1 komora za celice/vzorec in 1 zbirna komora) do stičišča (ang. junction),
Velikost stičišča, kjer se tvorijo kapljice, naj bo nad 70 µm,
Sistem mora biti sposoben proizvajati kapljice s premerom do 160 µm,
Sistem naj omogoča vizualni pregled in kontrolo kakovosti kapljic po inkapsulaciji,
Sistem naj omogoča avtomatizirano zbiranje produktov,
Sistem mora dovoliti uvoz in izvajanje novih protokolov na popolnoma avtomatiziran način in
Sistem mora biti sposoben obdelati širok razpon velikosti 'capture beads-ov' (mehkih in trdih).

Naročnik naroča en (1) kos - eno aparaturo.
Dodatne zahteve naročnika:





Proizvajalec mora zagotoviti podrobno izobraževanje in namestitev sistema. Po namestitvi in zagonu mora
naročnniku predložiti tudi natančna navodila za uporabo in zagotoviti podporo za kakršne koli poizvedbe v
zvezi z delovanjem sistema ali programske opreme.
Proizvajalec mora v ponudbi predložiti dokazilo o najmanj 10-letnih izkušnjah pri načrtovanju in izdelavi
laboratorijske opreme.
Proizvajalec mora na poziv naročnika kadarkoli predložiti celotno EC Izjavo o skladnosti (Declaration of
Conformity) s sklicevanjem na naslednje EU norme: EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-61, EN 61000-6-3.
Vsi instrumenti morajo biti skladni z zahtevami CE.
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Sklop 2: Oprema za pripravo knjižnic NGS - dodatna, 2. del
V okviru predmetnega sklopa mora ponudnik dobaviti sledečo opremo:
A.

Komora z laminarnim pretokom zraka, vertikalna, za pre-PCR, s podnožjem, 1 kos






B.

Mikrobiološka zaščitna komora - samostoječa, 1 kos























C.

max. velikost 120 x 80 x 150 cm (š x g x v), na vrhu vsaj še 30 cm za dostop zraka,
ULPA filter, tipična učinkovitost >99,999%,
čistost zraka: ISO razred 3 (ISO 14644.1),
delovna površina iz nerjavečega jekla, stranske stene iz kaljenega stekla,
dodatno ena električna vtičnica znotraj laminarja, UV žarnica.

tehnične lastnosti in zmogljivosti morajo ustrezati standardu za biološke zaščitne komore RAZREDA II, tip
A2 oz. standardu SIST EN 12469:2000,
izvedba varuje okolico pred kontaminacijo. Absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem prostoru
s filtri razreda H14 po standardu EN 1822:2010,
integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP/DEHS test),
možna dekontaminacija delovnega prostora komore s H2O2 zaplinjanjem,
motoriziran dvig sprednjega varnostnega stekla (avtomatska postavitev na ustrezno višino glede na izbrani
režim),
naklon prednjega stekla >7° za lažje sedenje in delo operaterja,
bočna vidljivost delovnega prostora, stranica iz varnostnega stekla,
vse površine in vogali morajo biti grajeni grajeni po GMP, GLP standardu,
dobra osvetlitev delovnega prostora, vsaj 1000 lux,
priklopi v delovnem področju:
o 2x vtičnica 220V/2,5A,
o 1x RS 232 priključek (povezava notranji delovni prostor -zunanja stranica),
o 1x USB priključek (povezava notranji delovni prostor -zunanja stranica).
površinsko zaščitena kovinska konstrukcija s praškastim lakiranjem v barvi RAL 9010,
delovni prostor izdelan iz kvalitetne nerjaveče pločevine,
plošča delovnega pulta iz nerjaveče pločevine AISI 316 L, segmentirana, enostavno odstranljiva za potrebe
čiščenja in vzdrževanja,
jakost hrupa 60dB ali manj, vgrajen nizko-šumni ventilator,
samostoječa izvedba,
mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti),
nadzorni sistem (krmilnik in panel) priznanega proizvajalca uveljavljenega v EU območju za zagotavljanje
nemotenega delovanja,
uporabniški zaslon, občutljiv na dotik, za izbiro režima dela in nastavljanje parametrov (v primeru validacije
in servisa),
ponujeni aparat mora vsebovati vse komponente, ki so potrebne za normalno delovanje in uporabo le-tega,
vsa ponujena oprema in komponente le-te morajo biti primerne za uporabo v električnem omrežju v
Republiki Sloveniji: Napetost V/Hz 230/50; vtičnice morajo biti primerne za uporabo v Republiki Sloveniji–tip
F,
ponujen aparat mora imeti CE oznako kot dokaz skladnosti z veljavnimi zahtevami Evropske skupnosti za ta
tip opreme,
rok za dobavo najkasneje 60 dni od podpisa pogodbe.

Gradientni aparat PCR, 1 kos





aparat za verižno reakcijo s polimerazo (aparat PCR),
omogoča več temperaturnih območij,
prilagodljiv pokrov (avtomatsko prilagajanje),
dovoljuje uporabo različnih formatov potrošnega materiala od posamičnih 0,2 mL tubic do 96 PCR plošče,
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D.

Klasični aparat PCR, 2 kosa







E.

aparat za verižno reakcijo s polimerazo (aparat PCR),
aparat z možnostjo izklopa gretja pokrova,
aparat mora imeti možnost nastavitve temperature pokrova (od 37 °C do 110 °C),
aparat dovoljuje uporabo različnih formatov potrošnega materiala od posamičnih 0,2 ml tubic do 96 PCR
plošče,
reakcijski volumen do 100 ul,
območje temperature v bloku: 4-99 °C.

Namizni termični stresalnik, 1 kos






F.

območje temperature v bloku: 4-99 °C.

omogočati mora stresanje vzorcev na določeni temperaturi, segrevanje in hlajenje,
ima nastavke za 1,5 mL tubice, 96 PCR plošče in deep-well plošče,
temperaturni razpon od 4 °C do 100 °C,
hitrost stresanja vsaj do 3000 rpm,
s pokrovom.

Hlajena centrifuga za tubice, plošče, konusne epruvete, 1 kos







hlajena centrifuga, mora vzdrževati nastavljeno temperaturo tudi ko ne vrti vzorcev,
možnost nastavitve temperature naj bo med -11 °C in +40 °C ,
fiksni rotor za tubice do 2 mL, max. hitrost do 14000 RPM,
rotor za konusne epruvete (6x 15 mL in 6x 50 mL) s pripadajočimi adapterji, pokrov rotorja, max. hitrost vsaj
do 7800 RPM,
rotor za mikrotitrske plošče, max. hitrost vsaj do 4600 RPM,
dva nosilca mikrotitrskih plošč.

G. Hlajena centrifuga za konusne centrifugirke, 1 kos













H.

RCF: vsaj 30.000 × g (z rotorjem za 1,5/2,0 ml mikrocentrifugirke)
hitrost: vsaj 17.000 rpm (z rotorjem za 1,5/2,0 ml mikrocentrifugirke)
rang uravnavanja temperature (°C): hlajena, od -10 do +40,
teža brez dodatkov (brez rotorjev): ne več kot 75 kg,
dimenzije (D×Š×V cm): ne večje kot 70x50x40,
rotor 1: za konusne centrifugirke volumna 50 ml
o Tip: kotni, konusno dno
o Kapaciteta (centrifugirke): vsaj 6x za 50 ml centrifugirke
o RCF: vsaj 10.000 x g
o hitrost: vsaj 8.000 rpm in
rotor 2: za konusne centrifugirke volumna 15 ml ali adapterji za 15 ml konusne centrifugirke, ki se namestijo
v rotor za 50 ml konusne centrifugirke
o Tip: kotni, konusno dno
o Kapaciteta (centrifugirke): vsaj 8x za 15 ml centrifugirke
rotor 3: za 1,5/2,0 ml mikrocentrifugirke
o tip: kotni
o kapaciteta (mikrocentrifugirke): vsaj 24x 1,5/2,0 ml epic
o RCF: vsaj 30.000 × g
o Hitrost: vsaj 17.000 rpm
Sistem menjave rotorjev s pritiskom na gumb (brez orodja)
Tesnilni sistem za vedrca, ki ne prepušča aerosolov z enoročnim odpiranjem/zapiranjem

Namizna minicentrifuga (2x 1.5 ml tubice in 2x strip), 6 kosov



centrifuga za nizke obrate, primerna za malo število vzorcev,
hitrost max. 7000 RPM in
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I.

Namizni stresalnik (vorteks), 4 kosi




J.





elektroforezni sistem z Expert programsko opremo za analizo nukleinskih kislin in proteinov na mikrotitrski
ploščici,
za mikrolitrske volumne vzorca,
omogoča oceno kakovosti vzorca različnih oblik DNA, RNA, miRNA in proteinov ter njihove razgrajenosti,
priložen ustrezen računalnik.

Stojalo s pipetami, fiksna nastavitev volumna, 1 kos




L.

namizni stresalnik male dimenzije za tubice do 2 mL in mikrotitrske plošče,
max. hitrost 3000 RPM in
priložen nastavek za stresanje tubic do 2 mL in mikrotitrskih ploščic.

Bioanalizator za analizo nukleinskih kislin in proteinov na biočipih, 1 kos


K.

rotor 8x1,5/2 mL, rotor 2x8 0,2 mL PCR tubice, adapter: 8x adapter za 0,2 mL PCR tubice in 8x adapter za do
0,5 mL PCR tubice.

set enokanalnih mehanskih pipet s stojalom,
volumen pipet med 0,1-1000 uL,
fiksna nastavitev volumna.

Stojalo s pipetami, ne-fiksna nastavitev volumna, 1 kos




set enokanalnih mehanskih pipet s stojalom,
volumen pipet med 0,1-1000 uL,
ne-fiksna nastavitev volumna.

M. Stojalo z multikanalnimi pipetami, fiksna nastavitev volumna, 1 kos



N.

set multikanalnih, 8-kanalnih mehanskih pipet s stojalom,
volumen pipet med 0,5-300 uL,
fiksna nastavitev volumna.

Stojalo s setom pipet, 1 kos










set 6 enokanalnih mehanskih pipet s samostoječim stojalom za 6 pipet,
dodan naj bo po 1 paket nastavkov s filtrom za vsako od 6 pipet za namen uporabniškega šolanja,
volumen posameznih pipet:
o 0,1-2,5 uL
o 0,5-10 uL
o 2-20 uL
o 20-200 uL
o 10-100 uL
o 100-1000 uL,
ultra lahke pipete,
v celoti avtoklavibilne,
odporne na kemični, toplotni in mehanski stres,
imajo batni sistem, odporen na toploto, kisline, baze, plesni, belila, brušenje in sonce in
sile pri pipetiranju morajo biti optimizirane tako, da zmanjšajo stres.

O. Stojalo s setom 8-kanalnih pipet, 1 kos




set treh 8-kanalnih mehanskih pipet z ustreznim stojalom,
dodana naj bo po 1 škatlica nastavkov s filtrom za vsako od 3 pipet za namen uporabniškega šolanja,
volumen posameznih pipet:
o 0,5-10 uL
o 10-100 uL
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P.

o 30-300 uL
ultra lahke pipete,
v celoti avtoklavibilne,
odporne na kemični, toplotni in mehanski stres,
imajo batni sistem, odporen na toploto, kisline, baze, plesni, belila, brušenje in sonce in
sile pri pipetiranju morajo biti optimizirane tako, da zmanjšajo stres.

Stojalo s setom 12-kanalnih pipet, 1 kos




set treh 12-kanalnih mehanskih pipet z ustreznim stojalom,
dodana naj bo po 1 škatlica nastavkov s filtrom za vsako od 3 pipet za namen uporabniškega šolanja in
volumen posameznih pipet:
o 0,5-10 uL
o 10-100 uL
o 30-300 uL.

Q. Magnetno stojalo za 1,5 mL tubice, 1 kos


R.

Magnetno stojalo za 8-stripe, 0,2 mL, 1 kos



S.






namizni fluorometer, ki mora omogočati kvantifikacijo DNA, RNA, oligonukleotidov, microRNA in proteinov s
fluorescentnimi reagenti,
merjenje kakovosti RNA in DNA,
merjenje koncentracije DNA knjižnic za NGS,
možno direktno merjenje fluorescence vzorca,
imeti mora zaslon na dotik.

Vodna kopel, 1 kos






V.

mora omogočati učinkovito magnetno ločevanje tudi v majhnem volumnu vzorca,
učinkovito magnetno ločevanje vseh vrst Dynabeads.

Fluorometer, 1 kos


U.

mora omogočati učinkovito magnetno ločevanje tudi v majhnem volumnu vzorca,
učinkovito magnetno ločevanje vseh vrst Dynabeads.

Magnetno stojalo za 96-mestno mikrotitrsko ploščico, 1 kos



T.

mora omogočati učinkovito magnetno ločevanje tudi v majhnem volumnu vzorca,
učinkovito magnetno ločevanje vseh vrst Dynabeads.

delovno območje med +10 ⁰C do +95 ⁰C,
kapacitete cca. 22 L,
notranja velikost: 25x22x29 cm,
poševni pokrov za odvoz kondenza,
nosilna polica na dnu višine 3 cm.

Vakuumski koncentrator, 1 kos








sistem za koncentriranje vodnih vzorcev pod vakuumom,
rotor za 1,5/2 mL epice,
vakuumska črpalka: vakuum 20 mbar,
fiksni obrati 1400 RPM,
možnost nastavitve časa,
možnost različnih temperatur,
možnost načina delovanja: vakuumski koncentrator, centrifuga ali desikator.
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W. Kombiniran hladilnik, 1 kos






X.

samostoječi aparat,
zamrzovalni del spodaj,
razpon hlajenja cca. -20⁰C do +4⁰C,
globina vsaj 65 cm,
širina največ 60 cm,
levostransko odpiranje.

Zamrzovalnik, 1 kos







samostoječi aparat,
zamrzovalni del v celoti,
mora omogočati hlajenje do -25⁰C,
globina vsaj 65 cm,
širina največ 60 cm,
desnostransko odpiranje.

Vezano na predmet naročila pod točko W. in X. mora ponudnik pri oddaji ponudbe v celoti upoštevati tudi zahteve
veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju. Navedeno pomeni, da morata biti tako hladilnik kot tudi zamrzovalnik
uvrščena v najvišji energijski razred (A+++).

Sklop 3: NGS oprema za sekvenciranje celotnih genomov
Minimalne specifikacije:







omogoča naj enostavno in zanesljivo pridobivanje visokogostotnih sekvenčnih podatkov celotnih genomov;
aparatura naj ima vsaj 2 x 8 Gb spomina;
aparatura naj omogoča sekvenciranje na več različnih pretočnih celicah;
aparatura naj omogoča nanos vsaj dveh različnih knjižnic hkrati;
aparatura naj omogoča kombinacije različnih dolžin branj;
aparatura naj omogoča vsaj 300 Gbaz na analizo.

Ponudba mora vključevati:
a.

Stroške dostave, inštalacije, preizkus delovanja opreme, validacijo in izdajo certifikata o pravilnosti delovanja.

b.

Šolanje naročnikovega kadra za delo s ponujeno opremo na lokaciji postavitve aparature, ki vključuje
teoretično izobraževanje in praktično izobraževanje na naročnikovih vzorcih o pripravi vzorcev, sekvenciranju
in analizi podatkov ter vse kemikalije potrebne za izvedbo šolanja.

c.

Kemikalije za zagon aparature.

d.

Ponudnik mora omogočati razpoložljivost lastnega strokovnjaka za servis iz Slovenije. Ponudnik mora
zagotoviti odzivni čas servisa: sprožitev servisnega postopka znotraj 24 ur po javljanju napake. Ponudnik mora
zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok popravila dni velja, kadar je
potrebno naročilo rezervnih delov).
(Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej
pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika znotraj delovnega časa
ponudnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.)

e.

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji, ki ima certifikat ali
potrdilo proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje ponujene
opreme.

f.

Napravo za upravljanje aparature in vso potrebno programsko opremo za upravljanje aparata z licenco za
vsaj 3 leta od dneva inštalacije.
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g.

V času garancije naj vključuje:







e.

nadgradnje programske opreme, ki je potrebna za delovanje same aparature,
garancijsko vzdrževanje aparata glede na predvidene postopke vzdrževanja s strani proizvajalca
aparata,
preventivni letni vzdrževalni pregled, čiščenje, vse potrebne namestitve na podlagi priporočil in
postopkov proizvajalca,
izdelavo poročila o vzdrževanju,
menjavo rezervnih delov in reagentov za sekvenciranje ob napaki aparata,
stroške dela, potne stroške, morebitne rezervne dele in potrošni material za namene rednega in
izrednega vzdrževanja, ki jih krije ponudnik naprave.

Aparatura naj omogoča poleg sekvenciranja celotnih genomov tudi sekvenciranje celotnega transkriptoma in
posameznocelično RNA sekvenciranje.

Naročnik naroča dva (2) kosa - dva celotna paketa NGS opreme.

Sklop 4: Oprema za analize bioloških vzorcev - analizator
semena














naj omogoča pridobitev informacije o semenu pred nadaljnjimi analizami in merjenjem na NIT analizatorju,
namenjen naj bo za semena velikosti nad 0,8 mm² (žita, zelenjava, cvetje, oljna semena itd.),
natančnost štetja mora biti vsaj 99%,
omogočati mora hitre meritve (čas meritve < 3 sekunde),
naj ima veliko površino pladnja za veliko število semen (npr. 1.000 zrn pšenice na vzorec),
omogoča naj skupinski način za večje število vzorcev,
omogoča naj merjenje: skupnega števila semen, mase tisoč semen (TGW) - z izključeno lestvico, dimenzije
semen (dolžina, širina, površina),
omogoča naj določitev: velikosti frakcij (dolžina, širina, površina), hektolitrske mase (ocena), podatkov o
posameznih semenih,
naj ima urejevalnik za izračun mejnih parametrov in urejevalnik za ustvarjanje novih izračunanih parametrov,
naj omogoča izvoz vseh merilnih podatkov v različnih oblikah, najmanj v csv, txt, xls in oblikah za zbirke
podatkov,
naprava za upravljanje naj ima:
o vnaprej konfigurirano povezovanje in nadzor nad elektronsko tehtnico, tiskalnikom, čitalnikom črtnih
kod
o napajanje 100-240 V (50-60 Hz) z zunanjo napajalno enoto
o digitalno kamero CMOS visoke ločljivosti z vmesnikom USB
o prevleko iz nerjavečega jekla s prašnim premazom
o funkcijo nagiba za hitro praznjenje
o prašno lakiran podokvir (ločena komponenta) in
specifikacije računalnika:
o sistem WINDOWS® 10
o vsaj 3 USB 2.0 vhodi.

Terminski plan
Dobavitelj se zavezuje, da bo opremo, ki je predmet posameznega sklopa dobavil in namestil (kjer je to
aplikativno) najkasneje v rokih določenih spodaj oziroma najkasneje v roku, v okviru katerega se bo zavezal
izvesti dobavo skladno s ponujenim pri ponderju »Rok za dobavo«.
●
●

za sklop 1: najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe
za sklop 2: najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe, razen v kolikor je pri tehničnih specifikacijah
posamezne opreme v okviru sklopa navedeno drugače
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●
●

za sklop 3: najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe
za sklop 4: najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe

Rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe.
V primeru zamujanja z dobavo ali izvedbo predmeta naročila bo naročnik unovčil dobaviteljevo zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti. Prav tako bo naročnik v primeru zamujanja z dobavo dobavitelju za to obračunal
pogodbeno kazen, pri čemer bo z obračunavanjem pogodbene kazni pričel s prvim dnem zamude oziroma odstopa od
potrjenega terminskega plana.
V kolikor bi dobavitelj zamudil s končnim rokom določenim v prvem odstavku, je naročniku v celoti odgovoren za vso
škodo, ki bi mu zaradi dobaviteljeve zamude nastala, vključno z morebitno izgubo sofinancerskih sredstev.
Ostale zahteve naročnika
Med izvajanjem pogodbe mora dobavitelj upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
Če v času izvajanja pogodbe vstopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, doda obstoječa zakonodaja ali se
spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje Pogodbe, se mora dobavitelj držati
originalnih zahtev ter pogojev, dokler ne dovoli naročnik v pisni obliki uporabo spremenjenih standardov in zakonodaje,
ki so stopili v veljavo namesto originalnih.
Za vgrajeno opremo, materiale in testiranja, se razpisna dokumentacija sklicuje na standarde in predpise. V primeru
da se le-ti spremenijo, mora ponudnik spremenjene standarde in predpise v ponudbi upoštevati, če so stopili v veljavo
najmanj 28 dni pred datumom oddaje ponudbe. Ta zahteva ne velja, če je v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno
drugače.
Če so to nacionalni standardi in predpisi ali so vezani na posebno državo ali regijo, lahko naročnik predhodno pregleda
in pisno odobri standarde drugih oblasti, ki zagotavljajo enako ali višjo kakovost kot navedeni standardi in predpisi.
Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, od ponudnika zahteva predložitev veljavnih
certifikatov in ostalih potrdil o ustreznosti opreme in blaga skladno z zahtevami naročnika in veljavnimi predpisi ter
prospektne dokumentacije, na podlagi katere bo naročnik lahko ugotovil izpolnjevanje vseh zahtev določenih v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje in potrjuje, da z vsemi
potrebnimi certifikati razpolaga in jih bo na poziv naročnika temu predložil najkasneje v roku treh (3) delovnih dni. V
kolikor ponudnik ne bi izkazal ustreznosti ponujene opreme s predložitvijo zahtevanih dokazil, bo naročnik takšno
ponudbo kot nedopustno izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Garancijska doba
Za dobavljeno opremo se zahteva garancijska doba za posamezen sklop, kot navedeno v nadaljevanju. Garancija
prične teči od datuma izvedbe uspešnega kvalitetnega pregleda in prevzema opreme in izvedenih storitev s strani
naročnika.
Za posamezen sklop se tako zahteva najmanj sledeča garancijska doba:
●
●
●
●

za sklop 1: najmanj 12 mesecev
za sklop 2: najmanj 36 mesecev
za sklop 3: najmanj 36 mesecev
za sklop 4: najmanj 36 mesecev

V kolikor bo ponudnik v okviru meril za posamezen sklop ponudil podaljšano garancijsko dobo, se upošteva navedena
garancijska doba v obrazcu Ponudba.
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V kolikor bi ponudnik v okviru posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo, za določene artikle ali dele opreme
ponudil daljšo garancijo od minimalno zahtevane oziroma od ponujene v okviru ponderja podaljšanje garancijskega
roka za celoten sklop, se za te dele opreme oziroma blaga posameznega sklopa upošteva daljša garancija.

30
Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in
drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika,
podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim
podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V
primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika,
če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne
dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse
strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Obrazec

Naziv

Opombe

1

Ponudba

Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo
stran obrazca Ponudba iz katere je
razvidna ponudbena cena, ponudnik
pripne v razdelek »Predračun« v
aplikaciji eOddaja.

2

Krovna izjava

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

3

ESPD

Izpolnjen .xml ali izpolnjen in podpisan
pdf

4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

5

6

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Potrebno predložiti tudi za člane
organov in zastopnike partnerjev in
podizvajalcev.

31
Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2

Izpolnjen,
podpisan
in
žigosan.
Priložena bianco menica, podpisana in
žigosana.
7

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

8

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
dobro
izvedbo

Parafiran.

9

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
odpravo
napak

Parafiran.

10

11

12

Izjava

o

lastniških

Zavarovanje za resnost ponudbe mora
biti predloženo skladno z zahtevami
naročnika v tej dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila.

deležih

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem
obveznih pogojev za podizvajalce

Izjava podizvajalca

Izjava o nastopu s podizvajalci
13

Izpolnjen, podpisan in žigosan

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen
izpolnjen ESPD obrazec za vsakega
podizvajalca (79. člen ZJN-3).

Priloga

Potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za
pravosodje (ki niso starejša od 3 mesecev od roka za
oddajo ponudb)

Priloga

Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi laboratorijske
opreme za potrebe ELIXIR-SI RI-SI-2

Parafiran

Priloga

Bonitetna ocena

Priložena dokazila

Priloga

Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane
dospele obveznosti

Priložena dokazila

Priloga

Prospektna dokumentacija opreme, ki jo ponuja
ponudnik v ponudbi iz katere v celoti izhaja
izpolnjevanje vseh zahtev naročnika, določenih v
poglavju Tehnične specifikacije

Priložena dokazila

Priložena dokazila
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Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2« dajemo
ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________ za sklop/e:_______
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ samostojno
☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
☐ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena
Sklop

Sklop 1: Aparatura za pripravo
posameznoceličnih knjižnic NGS
Sklop 2: Oprema za pripravo knjižnic NGS dodatna, 2. del
Sklop 3: NGS oprema za sekvenciranje
celotnih genomov
Sklop 4: Oprema za analize bioloških
vzorcev - analizator semena
Skupaj

Vrednost brez DDV

DDV

Vrednost z DDV

III. Ostala merila za izbor ponudbe
Spodaj navedeni ponderji se izpolnjujejo za sklop ________ (ponudnik navede na kateri sklop se nanaša ponujeno)

▪

Ponder 2: Podaljšanje ponujenega garancijskega roka za dobavljeno opremo – ponudnik se s podpisom
obrazca Ponudba pod kazensko in materialno odgovornostjo zavezuje, da bo za dobavljeno opremo in
izvedena dela zagotovil podaljšan garancijski rok in sicer se garancijski rok podaljšuje za ______ mesecev
(nad minimalno zahtevanim rokom)

▪

Ponder 3: Rok za dobavo – ponudnik se s podpisom obrazca Ponudba pod kazensko in materialno
odgovornostjo zavezuje, da opremo, ki je predmet ponujenega sklopa dobavil najkasneje v roku ______ dni
po podpisu pogodbe.

V primeru, da ponudnik ponuja opremo za več sklopov, se predmetni del obrazca prilagodi oziroma razmnoži glede na
število sklopov za katere ponudnik ponuja blago.

III. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija
del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi
račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa
računa v sistem UJPnet.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od
oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu
KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
ID ZA DDV:
PRISTOJNI FINANČNI URAD:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH
RAČUNOV:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika
družba)
ČLANI UPRAVNEGA IN
VODSTVENEGA ORGANA (npr.
zakoniti zastopniki, člani uprave,
ipd.)*
ČLANI NADZORNEGA
ORGANA (če ga gospodarski
subjekt ima)*
POOBLAŠČENCI ZA
ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI
NADZOR (npr. prokuristi)*
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka,
kraj v Republiki Sloveniji
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v
Republiki Sloveniji)

*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2«,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s
pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če
jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod
katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov
o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni
izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi
ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo
pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno
soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami
ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik
v razpisni dokumentaciji;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po
njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi
predmeta javnega naročila;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne
dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:
●
●
●

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

●
●

●

●
●

●
●
●
●

ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami,
da nad gospodarskim subjektom ni bil 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, 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,
nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih,
neplačanih 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 vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več
pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
v zvezi z zaposlovanjem na črno;
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim
ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh
informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se
izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana v zvezi z
oddajo javnega naročila za namene Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2, objavljen
na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 3

ESPD
Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca
ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s
katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani
naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi
poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na
zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se
opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD
soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem
informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).
Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija
uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To
stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku
ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma),
_________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih
dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:





gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s
pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali
druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo,
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence in evidence o prekrških.
Polno ime družbe:
Sedež družbe:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Matična številka družbe:
Davčna številka družbe:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 5

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:



lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO
Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence. Moji osebni podatki so naslednji:
Ime in priimek:
Funkcija v gospodarskem subjektu:
EMŠO:
Kraj in država rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(podpis)

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava
nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev. V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je
potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.

Obrazec št: 6

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________
S spodaj navedenimi referenčnimi projekti izkazujemo pogoj tehnične usposobljenosti za sklop: ____

Zap.
št

Naročnik
(naziv,
naslov)

Predmet dobave
(podroben opis
predmeta dobave
na podlagi katerega
bo naročnik lahko
ugotovil, ali je bila
dobavljena
primerljiva oprema)

Čas
realizacije
(od
mesec/leto
do
mesec/leto)

Pogodbeni
znesek
(brez DDV), ki
se nanaša na
referenčno
dobavo

Celotna
vrednost
pogodbe
(brez DDV)

Kontaktna
oseba pri
naročniku
(ime in
priimek ter
telefon in email)

1
2
3
4
5

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 7

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za
pridobitev javnega naročila
Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Univerzo v Ljubljani pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 2,00 % ponudbene
vrednosti z DDV, kar znaša __________
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
●
●
●
●
●

ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________
Priloga:
- bianco menica, podpisana in žigosana
Kraj: _______________
Datum: _______________

Izdajatelj menice: _______________
(žig in podpis)

Obrazec št: 8

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
dobro izvedbo
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o
izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Nakup laboratorijske opreme za
potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2
ZNESEK IN VALUTA: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;
2. Kopija garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov
za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo
bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem
smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem
pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
št. 758.
Garant
(žig in podpis)

Obrazec št: 9

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
odpravo napak
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.
z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi
postopka z oznako XXXXXX) za Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2
ZNESEK IN VALUTA: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;
2. Kopija garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov
za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo
bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem
smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz
osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem
pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
št. 758.
Garant
(žig in podpis)

Obrazec št: 10

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik
gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek

Naslov prebivališča

ali

ali

Firma in sedež pravne osebe

Davčna in matična številka

Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega
subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež

Davčna in matična številka

Delež lastništva gospodarskega
subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti,
ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več
podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 11

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem
obveznih pogojev za podizvajalce
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma),
_________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih
dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljamo, da:
●

●
●
●

●
●

●

nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, zapadlih, neplačanih 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 vrednosti 50
EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več
pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem
dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno;
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske
evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se
izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in
POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika Univerzo v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Polno ime družbe:
Sedež družbe:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Matična številka družbe:
Davčna številka družbe:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 12

Izjava podizvajalca
V zvezi z javnim naročilom »Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2«,
izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v
vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.
Izjavljamo (ustrezno označi):
[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca
poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.
[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

Opomba:
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 13

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Nakup laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2«,
izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):
[ ] ne nastopamo s podizvajalci
[ ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec 1
(firma, naslov):

VRSTA DEL
(predmet,
količina):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Podizvajalec 2
(firma, naslov):

VRSTA DEL
(predmet,
količina):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v
prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima
naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če
naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.
Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

Opomba:
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Vzorec pogodbe

Pogodba o dobavi laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI
RI-SI-2
za sklop/e:_______

sklenjena med
NAROČNIKOM: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa prof. dr. Igor Papič, rektor
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

5085063000
54162513
SI56 0110 0603 0707 119 odprt pri UJP

in
DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi:
●
●

javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne
___________in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne _____ pod oznako _______ in
naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne
______________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _______

izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.
Pogodba se sklepa za sklop/e: ________

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod
pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil ___________________________.

3. člen
Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:
●

Ponudba številka _____________ z dne _______________;

●

Razpisna dokumentacija objavljena na Portalu javnih naročil dne ____ pod oznako_______,
vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
4. člen
Predmet pogodbe je dobava laboratorijske opreme za potrebe projekta ELIXIR-SI RI-SI-2 skladno z zahtevami,
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati
naslednje:
●
●
●
●
●

dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe,
izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride
do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme,
pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je
primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme,
pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je
ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme,
v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih
karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je
dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik.
5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja
naročnika.
Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko
naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.
Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
6. člen
Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:
Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR
Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR
Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR
Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na stroškovnem nosilcu 90-ELIXIR-1170.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2020, prednostne osi 1:
»Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za
večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave
in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti
takšnih, ki so evropskega pomena«, specifični cilj 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter
razvoj znanj/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
7. člen
Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

III. POGODBENA CENA
8. člen
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v
kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za
dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa
se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu.
V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.
Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve
naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK
9. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno količino dobavil najkasneje v roku ______ dni od sklenitve pogodbe.
Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno
določeno drugo mesto dobave.
Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo
in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to
potrebno.
V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren
za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI
10. člen
Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec 1
(firma, naslov):
VRSTA DEL
(predmet,
količina):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Opomba:
V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika
in glavnega izvajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval
neposredna plačila, se šteje, da:
●
●

glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa 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.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo
podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2.
odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka
94. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca
obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper
izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za
predpisano obdobje.
12. člen
Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.
Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje
oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
13. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
●

●
●
●
●

vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in
sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena
ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima
strankama;
dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;
naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE
14. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo,
dogovorjeno s to pogodbo.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo
dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN
15. člen
Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude
zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več
kot 10% celotne pogodbene vrednosti.
Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.
Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo
naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

IX. PREVZEM
16. člen
Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov
in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo
opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik.
Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani
predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA
17. člen
Garancijska doba po tej pogodbi je _____________ mesecev.
Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.
Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost
opreme.
Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in
kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.
18. člen
Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te
pogodbe, izvedel odpravo napak.
Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo
naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober
strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 %
pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov
odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku.
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

19. člen
Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.
20. člen
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.
21. člen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________
Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi
od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in
obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
22. člen
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________
Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe,
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg
kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE
23. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške
tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
●
●

●

pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
dobavitelj po svoji krivdi kasni z dobavo več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno
dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku,
ki mu ga določi naročnik in
dobavitelj ne izpolnjuje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
●

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

●

●

v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v
postopku javnega naročanja;
zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258.
členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
24. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali
njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi 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 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali
več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še
najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s
kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar
najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED
25. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled
dobave blaga.
Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo
oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija
o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.
Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu
upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje,
upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi
pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo
posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah.
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje,
obdelovanje in arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije.
Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja
informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. člen
V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
●
●
●
●

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali
organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku,

je pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV
27. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s
pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor
pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če
naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja
ali prisilne poravnave.
29. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in
naročnik dva (2) izvoda. Pogodba se lahko podpiše tudi elektronsko.

V/na ________________, dne ________________

