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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

GoRENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12, 4O0o Kranj,

vabijo

vse zainteresirane ponudnike, da predloZijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacue v zvezi z oddajo
javnega narodila:

>NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLAEILNIMI KARTICAMI Z IP
TEHNOLOGIJO ZA OBDOBJE STIRIH LET(

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narodila doloda predmet javnega narodila ter pogoje za izbiro
najugodnejsega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno narodilo.

S spoltovanjem !

Direktorica
Roma Ra kovec, mag. farm.

goreniske lelarne

-$o 
olito ?

i"lHg\Fd
,-

\s



,H
:_t-

\I=- (

1. SPLOsNA DOLOETLA

1,1. Predmet javnega narofila

Predmet javnega narofila je NADOMEfiLO
TEHNOLOGUO ZA OBDOBIE STIRIH LET, sklad
zahtevami naroanika ter osnutkom pogodbe.

ZA POSLOVAN]E S PLACILNIMI KARTICAMI Z IP
no s to razpisno dokumentacijo, tehnifnimi in drugimi

Ponudnlk mora pri pripravi ponudbe in dolodanju ponudbe upostevati vse materialne in nematerialne
stroike, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naroiila, vkljudno s stroski dela in materiala ter namestitve
POS terminalov pri naroiniku ter stroSki izdelave ponudbene dokumentacije.

Ponudnik mora v tasu veuavnosti pogodbe zagotavljati fiksnost cen oz. nadomestil na enoto mere.
Spremembe cene/nadomestila v fasu izvajanja javnega narodila so moine samo v skladu s pogodbenimi
doloabami in doloabami ZN-3.

Narotnik javnega narodila so GORENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12, Kranj, ki bodo z izbranim
ponudnikom za predmetno javno narodilo podpisale pogodbo.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudnikl dobijo na spletnih straneh naroinika, na spletnem naslovu

Gorenjskih lekarn - pod )Javne objave(:

https: / /www.oorenjske-lekarne,si/vsebina /ooreniske-lekarne/ iavne-obiave

1.3. Pravna podlaga

Naroinik izvaja postopek oddaje javnega narodila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki

urejajo javno naroaanje, v skladu z vel.javno zakonodajo, ki ureja podroajejavnih financ ter podroaje, kije
predmet javnega narodila.

1.4, Jezik in denarna enota

Ponudniki predloiijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloii dokument ponudbe
v tujem jeziku, si narodnik pridriuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika

zahteva, da na lastne stroike (tj. stroSke ponudnika) predloZijo uradne prevode dokumentov/dokazil s

strani sodnega tolmaia za slovenski jezik, ki so predlozeni v tujem jeziku.

Finanani podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natanano.

1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom

Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino naroeila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka

izkljueno preko portala javnih naroeil.

Naroenik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakrsnokoli drugo vprasan.ie v zvezi z
narodilom Stel kot pravoOasno, v kolikor bo na portalu javnih na106il zastavljeno najkasneje do vklju6no 08.

09. 2021 do 10:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprasanja v zvezi z naroailom, zastavljena po tem roku, naroenik

ne bo odgovarjal.

t.2. Podatki o naroiniku
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Ponudnik lahko do roka za oddalo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana an je naroenik v
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je
narocniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Naroonik sme v skladu z 67. elenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacUo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo naroenik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k
razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot dodatek oz. del razpisne
dokumentacije Stejejo tudi vpraSanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narodil.

Narotnik ne dopuida predloiiwe variantne ponudbe. Naroinik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno
ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

1,7, Predloiitevponudbe

Ponudniki so dolini svoje ponudbe predloilti v elektronski obliki - kar jim omogoda portal E-oddaja, na
stani e-JN

https://ein.eov.sil

Ponudniki morajo ponudbe predlozjti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu httos://ein.gov.si/,
v skladu s toeko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti
elekkonske odda.ie ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodita za uporabo e-JN), ki je del te
razpisne dokumentacije in objavljen na sp letnem naslovu httos://e ln.gov.sr

Ponudnik se mora pred odda.io ponudbe registrirata na spletnem naslovu https://e in.sov.si/, v skladu z
Navodili za uporabo e-JN. ee je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi
na istem naslovu

Uporabnik ponudnaka, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblasden za oddajanje prijav, prijavo odda s
klikom na gumb )Oddaj<. lnformacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabelezi identiteto uporabnika in 6as
oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje Wijave izkale in izjavi voljo v imenu gospodarskega subjekta
oddati zavezujoeo prijavo (1 8. elen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, 5t. 97/07 - uradno pre6iS0eno
besedilo, 64/16 - odl. US in 20l18 - OROZ631). Z oddajo ponudbe je le{a zavezujoea za aas, naveden v
ponudbi, razen 6e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav.

Ponudba se Steje za pravoeasno oddano, de jo naroenjk prejme preko sistema e-JN httos://e in.sov.si/
prejme najkasneje do dneva in ure, kot je to dolooeno v obvestilu o narodilu objavljenem na portalu javnih
naroeil in v anformacijskem sistemu e-JN., t. j naikasneie do 20 . 09. 2021 do 04:00 ure. Za oddano
ponudbo se Steje ponudba, kije v informacijskem sistemu e-JN oznaeena s statusom )ODDANO<

E-JN
Ete*t.u.n rto )awo na rc/.a n DRcpublh. fuvery)e

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo vee mogoae oddati ali umakniti

1,6. variantna ponudba

.t
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Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naroiila je naveden v
obvestilu o naroeilu na portalu javnih naroEil.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za oddajo ponudb/ preko portala >E-oddaja<

Narotnik posebej opozarja ponudnike, da po roku, dolodenem za prejem ponudb - oddaja ponudb ne bo
vei mogoia. Sistem deluje do sekunde natandno, zato prosimo potencialne ponudnike, da pri pripravi in

oddaji ponudb, upoltevajo vse morebitne nepredvidljive situacije (padec internetnega omrezja, izpad

elektridnega toka idr...) in svoje ponudbe ne oddajajo v zadnjih minutah roka, saj lahko pride do situacije,
da posledidno rok za oddajo zamudijo.

1.8. odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si na dan jn

uro, kot je to doloeeno v obvestilu o naro6,lu, objavljenem na portalu javnih naroeil.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samode.jno ob uri, ki je dolooena za javno odpiranje ponudb, prikaze
podatke o ponudniku, skupni vrednosti brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom
ter omogoei dostop do predraduna, kije nalozen v sistemu e-JN v razdelku >Skupna ponudbena vrednost(,
v delu >Predradun(.

ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb na voljo v sistemu e-JN v seznamu
prejetih ponudb.

1.9. Pregled in ocenjevanje ponudb

Narodnik bo pred oddajo javnega naroiila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz
ponudbe ponudnika, kateremu se je odloiil oddati javno narodilo.

de so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, kijih morajo predloiiti gospodarski subjekti/ nepopolne ali

napaane oziroma de posamezni dokumenti manjkajo, lahko naroinik zahteva, da gospodarski subjekti v
ustreznem roku predloZijo manjkajoae dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije

ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takina zahteva popolnoma skladna z nadeloma enake obravnave

in trunrpur"ntnorii. v tir,sniin primeiih bo narodnik postopal v skladu z dolodbami 89, dlena zN-3. Ce

gospodarski subjekt ne predloZi manjkajoiega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne

informacije ali dokumentacije, bo narodnik ponudbo gospodarskega subjekta izkljutil.

Naroanik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroiila od
gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih

potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc

1.10. Opredelitev postopka

Naroanik izvaja javno naroiilo po odprtem postopku v skladu s 40. tlenom ZN-3. NaroEnik bo po pregledu,

preveriwi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejii ponudbo glede na postavljena merila.

Naroinik bo o vseh odlodiwah v skladu s 90. ilenom zJN-3 obvestil ponudnike na nadin, da bo podpisano

odloiitev iz tega dlena objavil na portalu javnih narodil.

1.11. Pravno varstvo

ponudnikom je zagotovljeno pravno varswo skladno z dolotbami Zakona o pravnem varswu v postopkih

l

javnega naroeanla.
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Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloZi v vseh stopnjah postopka oddaje javnega narodila in

zoper vsako ravnanje narodnika, razen de zakon, ki ureja oddajo javnih narodil ali ZPVPJN ne doloda

drugade.

Zahtevek za revizUo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
narocila, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. alena Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narodanja (Uradni list RS, 5t. 43111 in 60111-Zf P-D, 63/13, 90114-ZDU-11, 60117 in 72119\,lahko
vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu.

de se zahtevek za revizijo nanala na vsebino objave. povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi

z oddajo javnega naroiila, je dolian vlagatelj ob vloZitvi zahtevka za revizijo vpladati takso v viiini 4.000,00
EUR na transakcijski raiun 5t. 5156 0110 0100 0358 802, sklic 11 15110-71112go-rcCOCfiLL (prvih Sest

Stevilk je zaporedna Stevilka objave na enotnem informacuskem portalu javnih narodil, ki jo ponudnik vpiSe

sam, zadnji dve Stevilki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z doloiili 15. ilena ZPVPJN, vloZi se preko portala

eRevizua, skladno z dolodbo 24. ilena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za rcvizijo priloZiti potrdilo o plaiilu
takse. Zahtevek za revizijo se vloii v roku iz 25. dlena ZPVPJN.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske druibe, varstvo osebnih podatkov ali
tajne podatke, upravideno oznadil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene
javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vkljudene v razpisni postopek. Ti
podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Narotnik bo v
celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Narodnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloZi in oznadi kot poslovno skrivnost,
kot to doloda zakon, ki ureja gospodarske druibe, ie ta ali drug zakon ne doloda drugade. Narofnik pa

mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na doloibe zakona, ki ureja varswo osebnih podatkov in
varswo tajnih podatkov, stejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejSnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in kolidina

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.

de je narodnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, mora po objavi odlodiWe o oddaji javnega narodila

omogoditi vpogled v oonudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno ponudbo.
Ce naroenik ni opravil popolnega pregleda ponudb, pa mora omogofiti vpogled vsem ponudnikom, ki bi
to Zeleli. Naroanik ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odlodiwe zahteval vpogled, dovoli
vpogled v oonudbo izbraneoa ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v
tiste dele, ki upoltevaje dolodbe tega dlena predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v
skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z

zakonom, ki ureja varswo osebnih podatkov.

Vpogled v zahtevano dokumentacijo je brezpladen. V kolikor bo ponudnik zahteval posredovanje prepisa,
fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane dokumentacije, bo narodnik ponudniku zaradunal
materialne stroSke po veljavnem Ceniku materialnih stroikov posredovanja informacij javnega znadaja,
ki je objavljen na spletni strani narodnika.

5

1.12. Zaupnostpodatkov

Narodnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. ilenom ZN-3 ob upoitevanju dolodb
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske druZbe.



7H
:tr I

Ne-a

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narodila so po pravnomoanosti odloaiwe o oddaji javnega narofila
javni, de ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolodbe

zakona, ki ureja dostop do informacu javnega znaaaja, ne uporabljajo.

2. PONUDBENI POGOJI

2.1. Splo5ne zahteve

2.1,1. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora v celoti ponuditi izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega narodila, pri demer mora
predmet ponudbe ustrezati tehniinim in ostalim zahtevam, navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narodila.

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

dokumenti, podani v ponudbi, resniini, in da priloiena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem

primeru ponudnik narotniku odgovarja za vso ikodo, ki mu je nastala.

Na poziv naroinika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naroaanja ali pri izvajanju javnega

narodila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druZbenikih, vkljuino s tihimi druibeniki, delnidarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniskih deleZih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja gospodarske druibe,

iteje, da so z njim Povezane druibe.

2.1.2, Skupna ponudba

ponudbo lahko predloii skupina ponudnikov, ki mora predlo:iti akt o skupni izvedbi naroiila (za prilogo 1).

Navedeni akt mora opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih dlanov skupine za izvedbo narodila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost alanov skupine do naroanika glede vseh obveznosti,
glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naroinik komuniciral,

nosilca finaninih obradunov in transakcij z navedbo transakcuskega ratuna, preko katerega se bo

izvajalo plaaevanje izvedenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja obveznost iz naslova dobre izvedbe del,

- dolodila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilovodilnemu partnerju,

- opredelitev deleiev in podroQe dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpisejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak dlan skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naroiniku neomejeno solidarno.

2.1.3. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega narodila odda v podizvajanje.

Ce bo ponudnik izvajal javno narodilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

6
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- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naroiila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Priloga

slr),
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Priloga 5/2),

- prilo:iti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ilenom ZN-3 ter
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ie podizvajalec to zahteva (Priloga 5/2).

Narodnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ae zanj obstajajo ftzlogi za izkljuiitev iz prvega, drugega ali

aetrtega odstavka 75. alena ZN-3, Iahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, de zanj obstajajo rczlogi za

izkljuiitev iz 5estega odstavka 75. ilena ZN-3.

Narodnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljutitev novega podizvajalca tudi, de

bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonianje del in de novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,

ki jih je postavil narodnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroiila. Naroinik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le ie podizvajalec v skladu in na nadin, doloden v drugem in treqem odstavku 94. flena ZN-3, zahteva
neposredno pladilo, se steje, da je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZN-3 in obveznost
zavezuje narotnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno narofilo s podizvajalcem,

ki zahteva neposredno pladilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narodnika, da na podlagi potrjenega raduna oziroma situacije
s strani glavnega izvajalca neposredno plafuje podizvajalcu (Priloga 5/1),

- podlzvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega narodnik namesto ponudnika poravna
podizvajalievo terjatev do ponudnika (Priloga 5/2),

- glavni izvajalec svojemu ratunu ali situacui priloZiti radun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

de neposredno plaiilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. dlenom ZJN-3, bo narotnik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od pladila kondnega raiuna oziroma situacije pollje svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storiwe
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narotila.

Ponudnik, kateremu bo javno naroiilo oddano, bo v razmerju do narodnika v celoti odgovarjal za izvedbo
prejetega narodila, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

de ponudnik ne ravna v skladu s 94. tlena ZN-3, bo narodnik Dr:avni revizuski komisiji podal predlog za

uvedbo postopka o prekrSku iz 2. todke prvega odstavka 112. alena ZN-3.

V primeru ponudbe s podizvajalci bo naroinik v pogodbo dodal dlen, ki se bo nanalal na podizvajalce.

2.1.4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finandnim poloiajem ter tehnitno in
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno narofilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne
glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno
usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodswenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z
ustreznimi poklicnimi izkusnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, de
bodo slednji izvajali gradnje ali storiwe, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Ce ieli gospodarski subjek
uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naroiniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredswa,
na primer s predlo:itvijo zagotovil teh subjeKov v ta namen.

Narodnik bo v skladu s 77., 79. in 80. dlenom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava
uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo ftzlogi za
izkljuditev. Narodnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev
za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izkljuditev. Naroinik bo od gospodarskega
subjekta zahteval zamenjavo subjekta tudi, de v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izkljuiitev.

7
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Ce gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v 
^tezi 

z ekonomskim in

finandnim poloZajem, bo narofnik zahteval, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega naroiila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi
zmogljivosti sodelujodih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru, da gospodarski subjekt uporablja zmogljivost drugih subjektov, morajo zahteve iz toik 3.1.1.,
3.1.2., 3.1.3. in 3.1.4. dokumentacue v zvezi z oddajo javnega naroaila izpolnjevati tudi ti subjekti.

Ponudnik mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priloziti naslednje
izpolnjene in podpisane priloge: priloga 5, priloga 3/1 ali obrazec ESPD, priloga 3l2in priloga 4,

2.1.5. Ponudbena cena

Ponudbena cena mora biti izraiena v evrih in zaokroiena na najvei dve (2) decimalni mesti (priloga 2).

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpise, se 5teje, da predmetne postavke ne ponuja in

tako ne izpolnjuje vseh zahtev narotnika iz predmetne razpisne dokumentacue.

V kolikor ponudnik vpi5e ceno nid (0) EUR, se steje, da ponuja postavko brezplaino.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in dolotanju ponudbene cene za predmet javnega naroiila upoitevati
vse materialne in nematerialne stroike, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega narodila, vkljutno s

stroiki pridobiwe in predloiiwe vse zahtevane dokumentacue.

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse dajawe, davke, takse, troSarine ter morebitne carine'

UpoSteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede pladila taks, davkov in ostalih

dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preudil dokumentacijo o oddaji javnega narodila, da je priiel do
vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na ponudbeno ceno ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo
ponudbo.

Morebitne popuste mora ponudnik vkljuditi v ponudbeno ceno. Naknadnih popustov narodnik ne bo

upoiteval.

2.1.6. Veljavnost Ponudbe

Ponudba mora biti veljavna 5e najmanj Stiri mesece od roka za oddajo ponudb.

2.1.7. Naain obraaunavanja in pladilni pogoji

2.2. Tehnitne specifikacije in razpisna dokumentaciia

predmet ponudbe (namestitev opreme in izvedba storitev) mora izpolnjevati najmanj minimalne tehniane

zahteve navedene v tehnidni specifikaciji ter osnutku pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije,

Tehniini opis zahtev
Tehnitni opisi zahtev narodnika, so razvidni iz te razpisne dokumentacije ter osnutka pogodbe, ki je

sestavni del te razpisne dokumentacije in izvajalcem dosegljiva v e-obliki na narodnikovi spletni strani.

Ponudnik izkaie izpolnjevanje teh zahtev z izpolniwijo Priloge 8 - Tehniane specifikacue.

ti



,H
-r,\s=-a

Razpisna dokumentacija je brezplaina. Razpisno dokumentacuo lahko ponudniki dobuo do izteka roka za

oddajo ponudb.

3, UGOTAVUANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z doloabami ZIN-3 in pogoje, ki so

dolodeni v dokumentacui v z.rezi z oddajo javnega naroiila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni
ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narodila dolodeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak
izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.

Za ugotavuanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni alani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe

in nominirani podizvajalci izpolniti in prilo:iti izpolnjen ESPD obrazec, kije priloga te dokumentacUe v zvezi

z oddajo javnega naroaila.

ob predloiitvi ponudb bo naroinik namesto potrdil, kijih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD,

ki vkljuduje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolofen gospodarski subjekt:
a) ni v enem od poloiajev iz 75. alena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti

izkljuaeni iz sodelovanja v postopku javnega naroianja;
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolodene v skladu s 76. dlenom ZN-3.

Ce gospodarski subjekt v skladu z 81. dlenom ZN-3 uporab[a zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD

informacije iz prejinjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjeki, katerih zmoguivosti uporablja
gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejsnjem postopku javnega
naroianja, ae potrdi. da so informacue v njem 5e vedno totne.

Narodnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predloiijo vsa dokazila ali del dokazil v
zvezi z navedbami vESPD.

Narodnik lahko pred oddajo javnega narodila zahteva potrdila, i4ave in druga dokazila iz 77. dlena ZJN-3
kot dokaz neobstoja razlogov za izkljuditev iz 75. dlena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje v skladu s 76. ilenom tega zakona.

Ce driava ilanica ali tretja dr:ava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ae ti ne zajemajo vseh primerov iz
prvega in drugega odstavka ter b) todke aetrtega in b) todke 5estega odstavka 75. ilena tega zakona, jih
je mogode nadomestiti z zapriseieno izjavo, te ta v driavi ilanici ali tretji driavi ni predvidena, pa z izjavo
doloiene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno
ali trgovinsko organizacijo v matiani dr:avi te osebe ali v drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjek.

Podatke, ki se voduo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam, lahko narodnik
namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o
ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrswo, pristojno za javna narotila, ie ponudnik v tem
sistemu narodnika izkazljivo potrdi.

Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna in tehnitna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani narodnika:

httos: / /www,ooreniske-lekarne.si/vsebina/ooreniske-lekarne/iavne-obiave
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3.1. Razlogi za izkljuaitev

3.1.1. Naroinik mora iz sodelovanja v postopku javnega naro&nja izkljuditi gospodarski subjekt, de pri
preverjanju v skladu s 77,, 79. in 80. dlenom ZN-3 ugotovi ali je drugaie seznanjen/ da je bila
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ilanica upravnega, vodswenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odloianje ali nadzor
v njem, izreaena pravnomoana sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v prvem odstavku 75. alena ZN-3.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V
primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega
zmogljivost bo ponudnik uporabil.

3.\.7

3.1.3.

atev in

DoKAzILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s

predloziwijo izpolnjenega ESPD oz. izpisa iz ustreznega registra/ kakr5en je sodni register, ae tega
registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki
Sloveniji, drugi driavi dlanici ali matiini drzavi ali driavi, v kateri ima sede: gospodarski subjekt, in

iz katerega je razvidno, da ne obstajajo :azlogi za izkljufitev.

Narodnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naroianja izkljuaiti gospoda6ki subjekt, ie pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. tlenom ZJN-3 ugotov i, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje

v skladu z zakonom, ki ureja finandno

upravo, ki jih pobira davtni organ v skladu s predpisi dr:ave/ v kateri ima sedei, ali predpisi driave
narodnika, de vrednost teh neplaaanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaSa

50 eurov ali ved. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejinjega stavka

tudi, ae na dan oddaje ponudbe ali pruave ni imel predlo:enih vseh obraiunov davanih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed

partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V

primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega

zmogljivost bo ponudnik uporabil.

n h vdnih

DoKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s
predloziwijo izpolnjenega ESPD oz. potrdila, ki ga izda pristojni organ v Republiki sloveniji, drugi

drzavi elanici ali tretji drzavi.

Naroanik mora iz posameznega postopka javnega naroianja izkljuaiti gospodarski subjekt:

a) ie je ta na dan, ko potede rok za oddajo ponudb, izloien iz postopkov oddaje javnih narodil

zaradi uvrstiwe v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

b) de mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomodno odlotbo
pristoj;ega organa Republike Slovenrye ali druge driave dlanice ali tretje driave dvakrat

izredena gtoba zaradi prekrlka v zvezi s plaailom za delo.

pogoj mora izpolniti ponudnik. v primeru skupne ponudbe mora pogoi izpolniti vsak izmed

partnerlev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V

primeru uporabe zmogljivosti drugih subjeKov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega

zmogljivost bo Ponudnik uPorabil.

DoKAzILA:

l0
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Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s

predlo:itvuo izpolnjenega ESPD oz. za zahtevo pod b) toako izpis iz evidence o pravnomoanih

odlodbah o prekrlkih, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi drZavi dlanici ali tretji
driavi. Zahtevo pod a) todko bo narodnik preveril na Seznamu ponudnikov z negativnimi
referenca m i .

3.1.4. Narodnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroianja izkljuii gospodarski subjekt tudi v
naslednjih primerih:

a) de lahko narodnik na kakrsen koli natin izkaie kriitev obveznosti iz drugega odstavka 3'
Elena zJN-3;

b) ie se je nad gospodarskim subjeKom zaiel postopek zaradi insolventnosti ali Prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske druibe, te njegova sredsWa ali
poslovanje upravlja upravitelj ali sodiSde, ali de so njegove poslovne deiavnosti
zaiasno ustavuene, ali de se je v skladu s predpisi druge drZave nad njim zaael postopek ali
pa je nastal poloiaj z enakimi pravnimi posledicami;

c) ie lahko naroanik z ustreznimi sredstvi izkaze, da je gospodarski subjekt zagre5il hujSo
kr5itev poklicnih pravil, zaradi iesar je omajana njegova integriteta;

d) ie izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega narodanja v skladu s 65. dlenom zJN-3 ni mogode uiinkovito
odpraviti z drugimi, blaijimi ukrepi;

e) te so se pri gospodarskem subjektu pri prej5nji pogodbi o izvedbi javnega narodila ali prejinji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z narotnikom, pokazale precej5nje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kliuane obveznosti, zaradidesarje narodnik preddasno

odstopil od prejinjega naroiila oziroma pogodbe ali uveljavljal odikodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije;

3.2. Pogoji za sodelovanje

3.2,1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v driavi
dlanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez in morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti in storitev,
ki so predmet tega javnega narofila. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drZavah flanicah Evropske
unije doloda Priloga XI Direktive 2014/24lEU.

te morajo imeti gospodarski subjekti dolodeno dovoljenje ali biti alani doloiene organizacUe, da lahko v
svoji matiini dr2avi opravljajo dolodeno storitev, lahko naroinik v postopku za oddajo javnega narotila
storitev od njih zahteva, da predloiijo dokazilo o tem dovoljenju ali alanstvu.

ll

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora poqoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V
primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega
zmogljivost bo ponudnik uporabil.

DOKAZILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s
predloZiwijo izpolnjenega ESPD.
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DOKAzILA:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s

predlo:iwuo izpolnjenega ESPD.

3.2.2. TehniEna in strokovna sposobnost

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred datumom, doloaenim za oddajo ponudb,

kvalitetno in v skladu s pogodbenimi dolodili vsaj dvema (2) narodnikoma zagotavljal enake storiwe, po

obsegu primerljive tem, ki so predmet tega javnega narodila.

Ponudnik mora predloZiti vsaj dve (2) potrjeni referenci, vsako v viSini vsaj 100.000€.

ponudnik storitev ali sam izvajalec morajo biti strokovno usposobljeni za izvedbo storitev in narodila v skladu
z zahtevami narodnika, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del IV: Pogoji za sodelovanje - Skupna navedba za vse pogoje za

sodelovanje) in priloiena referenEna potrdila v pdf obliki.

Narodnik je upraviden pred sprejemom odlodiwe o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. ee
navedene reference ne izkazujejo resnidnega stanja jih narodnik ne bo upoiteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prravljenimi
podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

3.2.3. Ekonomski in finantni poloiaj

Naroinik zahteva, da ponudnik izpolnjuje naslednie ekonomske in finanEne zahteve:
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih radunov v zadnjih Stirih mesecih, Steto od dneva

dolotenega za sprejem ponudb, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davinega naslova,

zakonskega naslova ali naslova sodnih izvrSb.

DoKAZILA:
ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s

predloziwijo izpolnjenega ESPD. Zavezanci pogoj izpolnijo tudi s predloZiwijo obrazca

BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank ali S.BON-1) in ki ne sme biti starejse od 30 dni,

Steto od dneva dolodenega za sprejem ponudb. BON 2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank) se priloii v

originalu ali kopiji (pdf. obliki). V primeru, da ponudnik ponudbi priloii potrdila poslovnih bank, mora

ponudbi prilo:iti potrdila za vsak odprt transakcijski radun.

3.3. sprejemanje pogojev dokumentaciie v zvezi z oddajo javnega naroEila

ponudnik, partner/ji v okviru skupne ponudbe in podizvajalci podpiSejo prilogo 317, s katero potrdijo, da so

seznanjen.li z dolotili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroiila in da se z njo strinjajo. Ponudnik,

partnei6i v okviru skupne ponudbe in podizvajalci izpolnijo in podpiSejo tudi obrazec 1 k prilogi 3/2.

4. FINANCNA ZAVAROVANJA

t2

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V

primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
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4.1, Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti

V kolikor izbrani ponudnilt najkasneje do trenutka skleniwe pogodbe ne bo predloiil zavarovanja za dobro
izvedbo obveznosti, se Steje da odstopa od skleniWe pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.
V tem primeru bo narodnik Dr:avni revizijski komisui predlagal, da uvede postopek o prekriku iz 112. tlena
zN-3.

V koliko izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo lahko naroinik unovdil

zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakrinekoli obveznosti do izvajalca.
Narodnik bo pred unovaenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in

mu doloiil rok za izpolnitev.

Vzorec meniine izjaye za zavarcvanje dobre izvedbe obveznosti je priloien v prilogi dokumentacue v zvezi

z oddajo javnega narodila.

*Ponudniki za izraiun okvime vrednosti pogodbe uponbio ponujene vi;ine provizij za posamezno kaftico ter ocenjen
letni promet po kaftici - razviden iz Priloge 11 ter vrednosti pomnozijo s kiriletnim obdobjem. Vsota vseh provizij
predsb vlja okvirno pogodbeno vrednost.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejie ponudbe je najniija skupna ponudbena vrednost za izvedbo

predmeta javnega narodila.

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejsa ponudba, ki je sestavljena iz merila najniije
skupne ponudbene vrednosti za izvedbo predmeta javnega narofila.

Skupna ponudbena vrednost je enaka - vsoti vseh ponuienih orovizii za vse kartice z
upoitevaniem oondra pri Dosamezni kartici (vsota zneskov zmnoikov - provizii za posamezno
plaiilno kartico x ponder/odstotek za posamezno plaiilno kartico (, ki ie doloaen v
soodvisnosti od letneqa Drometa na posamezni kartici - qlei Priloqo 11 k tei razpisni
dokumentaciii).

Izbrani ponudnik mora ob skleniwi ooqodbe predloiiti narodniku podpisano in iigosano bianko menico z

izpolnjeno, podpisano in Zigosano menidno izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v
visini 5 % okvirne pogodbene vrednostix brez DDV z dobo veljavnost pogodbe in 5e trideset (30) dni po

uspeSnem zakljudku del/storitev, ki so predmet tega javnega razpisa.

ViSina provizije za

posamezno

kartico

Plaailna kartica Ponudbena vrednost za posame2no

kartico (ponder r odstotek
proviziie)

1. Mastercard 45%

2 BA kartica 75%

3 Kartica Visa 35%

4. Kartica Karanta 1%

Maestro kartica 4%

Skupna ponudbena vrednost za vse kartice
(SeStevek vseh ponudbenih vrednosti
(1+2+3+4+s))

5
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5. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOV
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skuDna Donudbena vrednost - sluii zqoli izboru oonudnikoy v temu postopku iavneqa
naroiila.

ViSina proviziie za posamezno plaEilno kartico, ki bo sestavni del ponudbeneoa predraEuna -
bo del vsebine skleniene pooodbe in bo oonudnike zavezovala v celotnem traianiu veliavnosti
pooodbe.

Ponudnik. ki bo v ku vseh orovizii za vse platilne kartice ponudi nainiiio Donudbo - bo
izbran kot naiuoodneiSi oonudnik oo tem oostooku iavneoa narotila (Skuona oooodbena
vrednosti Prilooa 2),

V kolikor bodo ponudniki ponudili enake ponudbe, bo naroinik med ponudbami z enako
>skupno ponudbeno vrednostjo< izbral ponudnika, ki je ponudil najniijo provizijo pri kartici
MasterCard, v kolikor bodo obstajali ponudniki, ki bi tudi v tem elementu ponudili enako
ponudbo, bo naroEnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejSo provizijo tudi pri kartici
Visa in Ee bodo tudi po tem elementu ponudbe vsai dveh ponudnikov enake - bo naroEnik
ponudnika izbral z irebom, na katerega bodo vabuena vsi ponudniki, katerih ponudbe bodo
enako konkurentne glede na merilo'

Priloga te razpisne dokumentacije je okvirni oz. ocenjeni letni promet v EUR za posamezno plaiilno kartico,

ki naj ponudnikom slu:i kot podlaga pri izdelavi ponudbe.

5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1. Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 podpoglavju dokumentacue v

zvezi z oddajo javnega naroilla,

Ponudnik mora ponudbi priloiiti Obrazec ESPD kot samostojen dokument/datoteko.

priloge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za

ugotavtjanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavuanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroiila.

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila so tudi vse morebitne spremembe, dopolniwe
in popravki dokumentacije y 

^rezi 
z oddajo javnega narodila ter pojasnila in odgovori na vpra5anja

ponudnikov, objavljena na portalu javnih naroiil, kijih morajo ponudniki upoStevati pri pripravi ponudbene

dokumentacije.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naroinika. navedenimi v razpisni dokumentaciji,

se taklna ponudba zavrne kot nedopustna. Ponudba, ki ne ustreza potrebam in zahtevam narodnika,

doloienim v razpisni dokumentaciji, se namred v skladu s todko 29. prvega odstavka 2. dlena ZN-3 oznati

kot nedopustna. V kolikor torej narodnik v razpisni dokumentacui zahteva elektronsko predloiitev ponudb.

ponudnik pa te zahteve narodnika ne upoiteva, je takina ponudba nedopustna.

ponudnik lahko v sistem e-JN v razdelek >Predraiun< naloii le +.pdf obliko datoteke, v razdelek >ESPD -
ponudnik< x.xml obliko datoteke, v ostale razdelke pa lahko naloii dokumente vseh formatov. Sistem e-lN

I1

Ponudniki lahko oddaio oonudbo zooli za celoten nabor olatilnih kartic. delne ali oomanikliive
oonudbe bodo kot nedooustne izkliuiene.



,el
:4. '
\sa-l

Ostali priloieni dokumenti se ne podpiSejo samodejno s podpisom ponudbe.

Med >Drugi dokumenti< tako ponudnik priloZi vso ostalo dokumentacijo, potrdila, soglasja, tehnifne
specifikacue itd., kijih zahteva naroinik. V ta razdelek se na primer nalozijo tudi potrdila o nekaznovanosti,
ipd. Dokumenti, ki se nalozijo v razdelek >Drugi dokumenti< pa so lahko oodoisani fizidno in Ziqosani (de

se tako zahteva) ter skenirani kot +.Ddf dokument ali druo format, ki omoo shranievan'ie
skeniraneqa dokumenta (nDr. *.tif- *.ioo). lahko Da so oodDisani ele ko in naloieni kot x.Ddf

dokument.

V primeru skupnega nastopanja, nastopanja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov ali s podizvajalci,
ponudnik, ki oddaja ponudbo, v razdelku >>Osnovni podatkk< navede ali sodeluje s katerim od navedenih.
V tem primeru se mu odpre dodaten razdelek za sodelujode, kamor vnese naziv in naslov sodelujoaega ter
zanj priloii ESPD ali izjavo (de je slednja dovoljena). ESPD-ji sodelujoaih se priloiijo v razdelek >ESPD-

sodelujodk, ie so dovoljene izjave pa v razdelek >Izjave - sodelujodi<. V obeh primerih pa je mogode
naloiiti vet datotek (de npr. ponudnik sodeluje z enim partnerjem in 5e dvema podizvajalcema, bo v
razdelek ESPD-sodelujodi/Izjava-sodelujodi lahko naloiil tri datoteke).

Ponudbena dokumentacua, ki jo narotnik zahteva z javnim razpisom je navedena
nadaljevanju:

OBRAZEC ESPD priloga O

Ponudnilt posamezni flani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci morajo
izpolniti in prilo,iti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izkljufitev

in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naroinik.

Obrazec ESPD vkl.juiuie tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlalanja

sposoben predloiiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izkljuditev oziroma izpolnjevanje pogojev

za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloii gospodarski subjekt, mora.io biti vel.javni

Gospodarski subjekt narodnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih

narodil/ESPD: http://www.enarocanie.si/ ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

l5

omogoia naloiitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh

dokumentov najvef 150 MB,

V razdelek >Predradun<, kamor se naloii le +.odf obliko datoteke, je mooode oripeti le en dokumentl (Kot

navedeno v nadalievaniu tu oonudniki prioeniajo - Predradun - povzetek predraduna - rekaDitulaciia iz

Priloge 2).

Podpis ponudbe v sistemu e-lN poteka tako, da se po kliku na gumb >Oddaj ponudbo< odpre stran za

podpis dokumentov. S podpisom ponudbe se podpisejo dokumenti, ki jih ponudnik naloii v razdelka:
. Predradun
. ESPD obrazec

6,2, vsebina ponudbenedokumentacije
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tzpolnjen in podpisan ESPD mora bitiv ponudbi priloien za vse gospodarske subjekte, kiv kakrini kolivlogi

sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujodi ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski sub.iekti,

na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloii svoj ESPD v razdelek ))ESPD - ponudnik(, ESPD ostalih

sodelujodih pa naloii v razdelek )ESPD - ostali sodelujoii(. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo,

naloii nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoie ponudnik v razdelek )ESPD - ostali sodelujoai( priloii podpisane ESPD v pdf. obliki,

ali v elektronski obliki podpisan xml.

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in Zigosati - in skenirani kot *.pdf dokument. V primeru. da odda vei
ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmno:en obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se

priloii tudi pravni akt o skupni izvedbi narodila.

Vse dokumente, ki se prilagajo k tej prilogi je potrebno skenirati kot pdf. dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN priloii v razdelek >Drugi dokumenti<

ponudnik mora obrazec ponudbe in predratuna, za katerega oddaja ponudbo izpolniti in priloiiti v pdf.

obliki, kot je navedeno v prejinjem poglavju.

Obrazci :

>>Povzetek predraEuna - rekapitulacua<< (izpolniti in skenirati kot pdf. dokument)

Ponudnik izpolni vse postavke in sicer na najvei Stiri decimalna mesta. V kolikor ponudnik

ponudbe/viSine provizije v posamezno postavko ne vpi5e, se steje/ da predmetne postavke ne ponuja in

tako ne izpolnjuje vseh zahtev narodnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiSe provizijo nit (O), se 5teje, da ponuja postavko brezpladno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine povzetka predraiuna.

V primeru, da bo narodnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril oiitne radunske napake, bo ravnal v

skladu s sedmim odstavkom 89. dlena zN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi >Povzetek predraEuna - Rekapitulaciia<.

Zelo oomembno ie da:

IPODATK] O PONUDNIKU

2PONUDBA

Ponudnik v informaciiskem sistemu e-JN v zdelek >>Predraiu < naloii izoolni obrazec

>>Povzetek oredraiuna - Re nitulaciia< v .odf datoteki. ki bo do na Iavnem Drranlu

l6

UGOTAVUAN]E SPOSOBNOSN

ponudb.
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Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni dlani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe

in nominirani podizvajalci izpolniti in orilo:iti izpolnien ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi

z oddajo javnega narodila, v katerem narodnik i4avlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje,
navedene v tej razpisni dokumentaciji ter prilogi 3/1 ter ustrezna druga dokazila, kot izhaja iz te razpisne

dokumentacije (prilogi 711 in 712).

IZAVA O SPRUEIVIAN]U POGO]EV DOKUMENTACUE V AIEZI Z ODDAJO JAVNEGA

NAROCILA

Prilogo morajo podpisati vsi ponudniki, posamezni ilani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in

nominirani podizvajalci.

Ponudniki izpolnijo, podpiSejo in iigosajo tudi Obrazec 1 k prilogi 3/2.

Priloga se izpolni. podpiSe, iigosa in skenira kot +.pdf dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN priloii v razdelek >Drugi dokumentk<

POOBLAfiLO ZA PRIDOBMV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC _ ZA PRAVNE IN
FIZI.NE OSEBE

Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so dlan upravnega, vodswenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlodanje ali nadzor v
njem. Prilogo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni dlani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe
in nominirani podizvajalci.

Priloga se izpolni, podpise, iigosa in skenira kot *.pdf dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN prilo:i v razdelek >Drugi dokumenti<

IZAVA O SODELOVAN]U S PODIZVAJALCI priloga 5/7

Priloga se izpolni in podpiSe kadar namerava ponudnik izvesti javno narotilo s podizvajalcem, ki (ne)-
zahteva neposredno plaeilo v skladu s 94. alenom ZJN-3, ter posledidno sluii kot priloga k pogodbi o izvedbi
javnega naroaila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno narotilo s podizvajalcem, obrazca ni
potrebno izpolniti.

Priloga se izpolni, podpiSe, Zigosa in skenira kot *.pdf dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN prilo:i v razdelek >Drugi dokumentk<

SEZNAI\4 PODIZVAJALCEV

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor ponudnik odda javno narotilo v podizvajanje. V kolikor ponudnik ne
nastopa s podizvajalcem pri izvedbijavnega narodila, priloge ne izpolni.

Podizvajalec se odloii ali bo podal SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLACeVnT:e PODIZVAJALCEM NA PODLAGI
94. CLENA ZN-3 in ga podpi5e. V kolikor soglasje ne ieli podati - izpolni zgolj prvi del priloge in se pod
soglasje NE podpiSe.

Priloga se izpolni, podpiSe, Zigosa in skenira kot x.pdf dokument.

priloga 3/2

t'l

priloga 4



6SEZNAM SUBJEKTOV KATERIH ZMOGUIVOST UPORABUA PONUDNIK

Priloga se v informacuskem sistemu e-JN prilo:i v razdelek >Drugi dokumenti<

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega narodila.

Priloga se izpolni, podpi5e, iigosa in skenira kot x.pdf dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN priloii v razdelek >Drugi dokumenti<

Ponudnik v obrazcu navede reference za predmetno javno narodilo.

Priloga se izpolni, podpise, iigosa in skenira kot x.pdf dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-lN priloii v razdelek >Drugi dokumenti<

V prilogi mora ponudnik prilo:iti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 7ll.
obrazec mora ponudnik razmnoiiti v potrebnem Stevilu.

Priloga se izpolni, podpise, Zigosa in skenira kot +.pdf dokument.

V kolikor ponudnik v seznamu referenc, kot referenco navaja naroiilo, ki ga je izvedel v preteklosti za

narodnika, mu ni potrebno prilagati potrditev reference, zadoida zgolj navedba v seznamu referenc.

Priloga se v informacijskem sistemu e-lN priloZi v razdelek >Drugi dokumenti<

predmet ponudbe (namestitev opreme in izvedba storitev) mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnifne

zahteve navedene v tehnidni specifikaciji ter osnutku pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik izkaZe izpolnjevanje teh zahtev z izpolnitvijo Priloge 8 - Tehnidne specifikacije.

Priloge se v informacijskem sistemu e-JN priloZi v razdelek >Drugi dokumenti<

a

Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narorila je prilo:en je \rzorec pogodbe.

ponudnik ponudbi prilozi na vsaki strani parafiranx vzorec pogodbe (xs parafiranjem vsake strani ponudnik

potrjuje, da je seznanjen in se strinja s celotno vsebino pogodbe) - skeniran kot pdf. dokument

Priloga se v informacijskem sistemu e-JN priloZi v razdelek >Drugi dokumenti<

7/1SEZNAM REFERENC

POTRDITEV REFERENC S STRAN] POSAIVIEZNIH NAROCNIKOV

ITEHNI NE SPECIFIKACI]E

9VZOREC POGODBE

1R
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70ZAVAROVAN]E DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSN

Dokumentaciji v vtezi z oddajo javnega naroiila je priloZen worec meniane i4ave za zavarovanje dobre

izvedbe obveznosti.

Ponudnik ponudbi priloii parafiran vzorec menifne izjave - skeniran kot pdf. dokument.

Priloga se v informacijskem sistemu e-lN priloii v razdelek >Drugi dokumenti"

INFORMACiJA O OCENJEN EM LETNEM PROMETU PO POSAMEZNI PLACILNI
KARTICI ZA GOREN.]SKE LEKARNE

piloga 77

Zneski sluiijo ponudnikom zgolj kot ocena prometa po karticah pri narotniku v letnem obdobju in je
namenjena pomoii ponudnikom pri oblikovanju svoje ponudbe.

19
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7PODATKI O PONUDN]KU

JN/GL-6-2O21 - NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PTAdILNIMI KARTICAMI Z IP
TEHI{OLOGIJO ZA OBDOBJE iNNTX IET

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba
(podpisnik posodbe)

- funkcija

- telefon

- telefax

- e-mail

Kontaktna oseba

- funkcija

- telefon

- telefax

- e-mail

Transakcijski raiun

Matiina banka

ID Stevilka za DDV

Finantni urad

Matiana Stevilka

Da Ne

velika podjetja kot so opredeljena v Priporoailu Komisije 2003/361/ES1.

T PRIPOROaILO KOMISIJE zdne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetii (notificirano

pod dokumentarno itevilko K(2003) 1422), zo03l36llES; Ur. I' EU, L 724,20' 5' 2003'

Ponudnik je MSP* (oznadi):
*MSP: mikro, mala in srednje

l(l
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(kraj. datum) iig (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

Itayodilo: V primeru, da odda vei ponudnikov skupno ponudbo, moralo obraz€ priloge 1 izpolniti vsi ponudniki -
Za to stran akt o izvedbi v kolikor

PONUDBA 5t.:
ZA POSLOVANJE S P

za
MI KARTICAMI

javno narodilo 5t. JN/GL-6-2021 - NADOMESTILO
Z IP TEHNOLOGIJO ZA OBDOBJE STIRIH LET

Ponudbo oddajamo (oznaii):

f-l samostojno E skupna ponudba E s podirvajalci Uporaba zmogljivosti
drugih subjeKov

1. SKUPNA PONUDBENA VREDNOST:

Skupna ponudbena vrednost

Ob tem, da provizija za posamezno kartico (za celotno pogodbeno obdobje) znaia:

Pladilna

kartica

Znesek provizije

v odstotku

MasterCard

Ka rtica Visa

Kartica

Kara nta

Maestro
kartica

2. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je dni (minimalno 4 mesece) Steto od datuma, dolodenega za oddajo
ponudb.

ztq

priloga 2PONUDBA

(kraj, datum)

ll

(ime in priimek ter podpis ponudnika)

BA kartica
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tN/GL-6-2021

PONUDNIK:

Datum

POVZETEK PREDRA.UNA - REKAPITUALACIJA
ZA NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLAiILNIMI KARTICAMI Z IP

TEHNOLOGI'O ZA OBDOB]E STIRIH LET

P laailna

kartica

Po nde r ViSina provizije

za posamezno

kartico v %

Ponudbena vrednost za

posamezno kartico (ponder x

odstotek provizije)

MasterCard 45%

2 BA kartica 75%

Kartica Visa 35%

4 Ka rtica

Karanta

L%

Maestro

ka rtica

4%

Skupna ponudbena vrednost za vse

kartice (Seitevek vseh ponudbenih

vrednosti (1+2+3+4+5))

Ta povzETEK PREDRACUNA je sestavni del in priloga ponudbe, t ptero se priavljamo- na-jauni razpts

,i nnbbnrsnto ZA qdSLOVANJE S PLACILNIMI KARTTCAMI Z IP TEHI{OLOGIJO ZA
aBDOBTE irIRrH LET; JN/GL-6-2027 obiavlienega na:

- Portalu javnih naroiil hxp://www.enarocanje,si/' objava it. 

-z 

dne-

L.

3.

5.

Ponuclnik v informaciiskem sistemu e-rN v razclelek >P.rqclraEun< nalozi izDolnien obfazec
iF6G IiEdraEunI - Rekaoitulaciia.. v.odfdatoteki, ki bo dostooen na iavnem odPiraniu
pglluoE!
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Odgovorna oseba ponudnika:

(ine in priinek)

Zig in podpis odgovorne osebe:

UGOTAVUAN]E SPOSOBNOfi

1

V zvezi z javnim narodilom 5t. JN/GL-6-2O21 - NADOMESTILo zA POSLOVANJE S PLACILNIMI
KARTICAMI z IP TEHNoLoGIJo zA OBDOBJE STIRIH LET, mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje:

(gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je dlanica upravnega/ vodswenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odloianje ali nadzor v njem,
ni bila izreiena pravnomoina sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
prvem odstavku 75. dlena ZN-3;

izpolnjuje obvezne dajawe in druge denarne nedavfne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finandno upravo, kijih pobira davtni organ v skladu s predpisi driave, v kateri imamo sedeZ, ali predpisi
driave narotnika in da vrednost neplaianih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znala 50
eurov ali vet;

je imel na dan oddaje ponudbe predloiene vse obratune davdnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
ftzmeia za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, ni izlofeni iz postopkov oddaje javnih narodil zaradi
uvrstiwe v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomotno odlofbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge driave ilanice ali tretje dr:ave ni bila dvakrat izretena globa
zaradi prekrika v zvezi s plafilom za delo;

ni kriil obveznosti iz drugega odstavka 3. tlena ZN-3;

nad njim ni zaaet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
druZbe, na6ih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodiSde, naie poslovne dejavnosti niso
zaaasno ustavuene, v skladu s predpisi druge driave nad nami ni zaaet postopek ali pa je nastal polo:aj
z enakimi pravnimi posledicami;

ni zagreiil hujSo kriitev poklicnih pravil, zaradi aesar je omajana njegova integriteta;

ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi
postopka javnega narotanja v skladu s 65. ilenom ZN-3;

10. se pri prejSnji pogodbi o izvedbi javnega narodila sklenjeni z naroinikom, niso pokazale precejinje ali
stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuine obveznosti, zaradi desar je narofnik predtasno odstopil
od prejinjega narodila oziroma pogodbe ali uveljavljal odikodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sa nkcUe;

11. je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma ima registrirano dejavnost oziroma je vpisan
v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drZavi dlanici, v kateri ima sedei;

2

3

4

5

5

7

8

9

3

l.l



12. je v referendnem obdobju zadnjih treh (3) letih pred datumom, dolodenim za oddajo ponudb, izvedel

dela oz. dobavil opremo glede na zahteve tt.3.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroaila
(Tehnitna sposobnost);

13. noben od ponudnikovih odprtih transakcuskih raiunov v zadnjih Stirih mesecih, Steto od dneva
doloienega za sprejem ponudb, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davdnega

naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvrib (Ekonomska in finandna sposobnost);

14. je strokovno usposobljen za izvedbo storitev in naroiila v skladu z zahtevami narotnika in veljavno
zakonodajo, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije (Tehnidna oz. strokovna sposobnost);.

Podpis ponudnika:

ll
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IZJAVA O SPREJEMAN]U POGOJEV DOKUMENTACUE V IIEZI Z ODDAJO JAVNEGA

NAROCILA

v vrezi zjavnim naroailom 5t. JI{/GL-6-2021 - NADOMESTILO zA PosLOvANJE S PLAaILNIMI
KARTICAMI Z IP TEHNOLOGUO ZA OBDOBJE STIRIH LET

IZJAVLJAMO, DA:

1. da nismo uvrsaeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naroanikom
na podlagi 35. alena Zakona o integriteti in prepreaevanju korupcije (Uradni list RS,5t. 59/11 ZintPK-
UPB2);

2. da smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroaila ter vsemi njenimi
popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vkljuino z dolodili vzorca pogodbe in da

dokumentacije v niaemer ne bomo enostransko spreminjali;
3. bomo ponudbo skrbno pripravili ter odgovarjamo za pravilnost in toanost podatkov in predloZene

ponudbe ter nosimo vse posledice za navajanje nepravilnih, netoinih ali namerno napadnih podatkov;

4. da se zavezujemo na zahtevo narotnika predloZiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz

uradnih evidenc;
5. da bomo na naroinikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

a) svojih ustanoviteljih, druibenikih, vkljuino s tihimi druzbeniki, delnitarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastnilkih delezih navedenih oseb,

b) gospodarskih subjektih. za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja gospodarske druibe iteje,
da so z njim povezane druibe;

6. da soglaiamo, da lahko narodnik kadarkoli ustavi postopek javnega narotila, zavrne vse ponudbe ali
po pravnomodnosti odlotitve o oddaji javnega narodila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od
navedenih primerov ne bomo uveljavljali povraiila strolkov priprave ponudbe, stro5kov finananih
zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne !kode ali izgubljenega dobidka;

7. so v ponudbeno ceno vkljuteni vsi materialni in nematerialni stro5ki, ki bodo potrebni za izvedbo
predmeta narofila, v skladu z vsemi zahtevami narodnika;

8. bomo ob skleniwi pogodbe predlo:ili narodniku finandno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v
vsebini, visini in z rokom veljavnosti iz te razpisne dokumentacije.

PONUDNIK/ PARTNER/ PODIZVAJALEC Zre rr pooprs

SAMOSTO]NI PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PARTNER:

PODIZVAJALEC:

priloga 3/2

l5

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:
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IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

Ponudniki v primeru vei paftneiev ali podizvaialcev dodajo nove vrstice.

Obrazec 7 k prilogi 3/2

IZ]AVA
O UDELEZBI FIZI'NIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNI5WU POITUOITIXI

Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja:
Sedez podjetja:
Obiina sedeia podjega:
Stevilka vpisa v sodni register (5t. vlozka):

v zvezi z javnim narodilom JN/GL-5-2021 - NADOMESTILO ZA POSLOVANJE s PLACILNIMI
KARTICAMI Z Ip TEHNOLOGIJO ZA OBDOBJE STIRIH LET posredujemo na osnovi sestega odstavka

14. dlena ZIntPK podatke o udeldbi fizidnih in pravnih oseb v lastniswu ponudnika, vkljudno z udeleibo
tihih druZbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja gospodarske

druZbe steje, da so povezane druZbe s ponudnikom.

IZJAVLTAMO, da so pri lastniswu zgoraj navedenega ponudnika udeleZene naslednje pravne osebe/

vkljudno z udele:bo tihih dru:benikov:

5t. Naziv sedei Delei lastniStva
v o/o

1
2
3
4
5

IZJAVLTAMO, da so pri iastniltvu zgoraj navedenega ponudnika udele2ene naslednje fizidne osebe,

vkljudno z udele:bo tihih druZbenikov:

st. Ime in priimek Naslov stalnega bivali5aa Delei lastniSWa
v o/o

1
2
3

5

26

Matidna Stevilka podjetja :

]D ZA DDV::

4,
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IZJAVLIAMO, da so skladno z doloibami zakona, ki ureja gospodarske druibe, povezane druibe z zgoraj

navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti :

st. Sedei
1
2.
3

5

S podpisom te izjave jamiim, da v celotni lastniski strukuri ni udeleienih drugih fiziinih ter pravnih oseb

in tihih druzbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja
gospodarske druZbe, 5teje, da so povezane druZbe.

S podpisom te izjave jamtim za toanost in resnianost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru

laZne izjave ali neresnidnih podatkov o dejswih v izjavi niina. Zavezujem se, da bom narofnika obvestil o
vsaki spremembi posredovanih podatkov.

(Kraj in datum) zig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika
ponudnika/podizvajalca)

Navodilo:
- Izjavo izpolni in podpiie ponudnik. kot tudi vsi posamezni ilani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne

ponudbe, Er vsi podizvajalci (ie ponudnik izvaja javno naroiilo s podizvajalci).

Opomba:
- V skladu z odgovorom Komisije za prepreievanje korupcie na vpraianje it. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod ;t.

0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani hfips://www.kpk-rs.si/slpooosta-vprasania), lahko ponudnik v
pimeru, ko je ponudnik ali katen od dru;b v njegovi lastniiki strukturi delniika dru2ba, navede le tiste delniiaie
ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki vei kakor 5 o/o delnic oziroma so udele1eni z vet kakor 5o/o

dele;em pi ustanoviteljskih pravicah, uprav1anju ali kapitalu delniike druzbe.

21

Naziv Matiina Stevilka

4.

Vse iziave Dodaiamo Dod kazensko in materialno odqovornostio.
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE - ZA PRAVNE IN
FIZI.NE OSEBE

priloga 4

POOBLASTITO ZA PRIDOBITEV POTRDILA TZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE
PRAVNOMOiNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRSKIH tET POTRDILA O

IZPOLNJEVAN'U DAVENIH OBVEZNOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V POSTOPKU
JAVNEGA NARO.ILA - ZA PRAVNE OSEBE

naziv pooblastitelja) poobla5dam GORENJSKE LEKARNE,(

Gosposvetska ulica 12,4000 Kranj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje
javnega narotila z oznako JN/GL-5-2021 - NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLACILNIMI
KARTICAMI Z IP TEHNOLOGIIO ZA OBDOBJE STIRIH LET, od Ministrswa za pravosodje pridobi

potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomodnih sodb oziroma sklepov o prekrSkih pravnih oseb

ter od Finandne uprave Republike Slovenue potrdilo o izpolnjevanju davinih obveznosti gospodarskega

subjekta v postopku javnega narodila.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

SedeZ podje$a:

Obdina sede:a podjetja:

Stevilka vpisa v sodni register (5t. vloZka):

Matidna Stevilka podjega:

Davina Stevilka pr. osebe:

(kraj, datum) iig (Ime in priimek ter podpis
pon ud nika )

28

Navodilo: Prilogo morajo izpotniti vsi ponudniki, posamezni ttani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in

nominirani poditvaiatci ter subiekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje'
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE

PRAVNOMO.NIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRsKIH _ ZA FIZI'NE OSEBE

Spodaj podpisani

Moji osebni podatki so naslednji:

(ime in priimek) pooblaiiam GORENJSKE

LEKARNE. Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev vgostopku
oddaje javnega naroiila z oznako JN/GL-6-2021 - NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLACILNIMI
KARTICAMI Z IP TEHNOLOGIJO ZA OBDOBJE STIRIH LET, od Ministrswa za pravosodje pridobi

potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomodnih sodb oziroma sklepov o prekrikih za fizidne

osebe.

EMSO (obvezen podatek):

DATUT4 ROJSTVA:

KRA] ROJSTVA:

NASLOV STALNEGAy'ZACASNEGA BIVAUSCA:

- (ulica in hiina itevilka)

- (poitna Stevilka in posta)

DRiAVUANsIVo:

MOJ PRUSNJI PRIIIVIEK SE JE GLASIL:

(kraj, datum) (podpis pooblastitelja)

lvavodilo: Prilogo momjo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so (lan upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odloianje ali nadzor v njem. Prilogo
moralo izpolniti vsi ponudniki, posamezniilani skupine ponudnikov v okviru gkupne ponudbe in nominirani podizvajalci
ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBCXNA ROJSTVA:

DRZAVA ROJSWA:

29
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IZAVA O SODELOVANJU S PODIZVA]ALCI

Ponudnik

izjavljamo, da bomo_pri izvedbi javnega naroaila 5t. JN/GL-5-2O21 - NADOMESTILO ZA
posl-bvan:T s PLA.ILNIMI KARTICAMI Z IP TEHNOLOGLTO ZA OBDOBJE STTNTN IET
sodelovali z naslednjimi podizvajalci

2is
(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)

in dajemo _
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLACEVANJE PODIZVA]ALCEM

pooblaidamo narodnika, da na podlagi potrjenega ratuna oziroma situacije neposredno pladuje naie

obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in oznadili, da so podali zahtevo

za neposredno pladilo.

za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

(Kraj in datum) (Naziv in podpis ponudnika)

Oporrrba:
- Obrazec se izpolni kadar namerava ponudnik izvestijavno naroiilo s podizvajalcem, ki (ne)- zahteva-neposredno

iiii v sAailu s gq. ilenom zJN-3, ter poslediino stu:i kot priloga k pogodbi o izvedbiiavnega naroiila.

- V primeru, da ponudnik ne namenva izvestijavno naroiilo s podizvaialcen, obrazca ni potrebno izpolniti.

Zahteva za
neposredno pladilo

od podizvajalca
DA/NE

NAZIV PODIZVAJALCA ST. 1

NAZIV PODIZVAJALCA ST. 2

NAZIV PODIZVA]ALCA ST. 3

NAZIV PODIZVAJALCA ST. 4

NAZIV PODIZVAJALCA ST. 5

NAZIV PODIZVA]ALCA ST. ..,

l0

lis
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SEZNAM PODIZVA]ALCEV

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca

tn

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLA.EVANJE PODIZVA]ALCEM NA PODLAGI 94. .LENA Z'N-3,

SOGLASAM, da naroinik nale terlawe do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec). v zvezi z izvedbo predmeta javnega naroaila, plaiuje neposredno na nai transakcijski raiun,
in sicer na podlagi izstavuenih raaunov/situacu, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga
raaunov/situacij, ki jih bo narodniku izstavil izvajalec.

ziq

JN/GL-5-2021 - NADOMESTTLO ZA POSLOVANJE S P

TEHNOLOGUO ZA OBDOBJE STIRIH LET
LA.ILNIMI KARTICAMI Z IP

Naziv podizvajalca

Polni naslov

V skladu s 94. dlenom ZJN-3
kot podizvajalec zahtevamo
neposredno plaiilo

Obkroiite/oznadite

DA

Vsi zakoniti zastopniki
pod izvaja lca

Matiana itevilka podizvajalca

Davina itevilka podizvajalca

Transakcijski raaun podizvajalca

Vsak del javnega narodila
(storitev/gradnja/blago), kr se
oddaja v podizvajanje
(vrsta/opis del)

Koliiina/Delez (o/o) javnega
narodila, ki se oddaja v
podizvaianie

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

(Kraj in datum)

JI

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

NE

Vrednost del brez DV

its
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Navodilo: Ponudbi priloiiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ilenom ZIN-3.

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega narofila.

JN/GL-6-2021 NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLACILNIMI KARTICAMI Z IP
TEHNOLOGIJO ZA OBDOBJE innrn lrr
Naziv gospodarskega subjekta

Polni naslov

Vsi zakoniti zastopniki
gospodarskega subjekta

Matiana Stevilka gospodarskega

subjekta

Davtna itevilka gospodarskega

subjekta

Transakcijski radun

gospodarskega subjekta

Vsak del javnega narodila, za

katere namerava ponudnik
uporabiti zmogljivost
gospodarskega subjekta

Kolidina/DeleZ (o/o) javnega
naroiila

Kraj izvedbe

Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis
ponudnika:

Ime in priimek ter podpis
gospodarskega subjeKa:

6SEZNAN4 SUB]EKTOV KATERIH ZMOGUIVOST UPORABUA PONUDN]K

iis:

.ll

Zts

Rok ia/edbe
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SEZNAM REFERENC

JN/GL-6-2021 - NADOMESTTLO ZA POSLOVANIE S
TEHNoLocLro zA oBDoBJE Snnrx lrr

- (;t. izvoda / it. ,*, ;;!io;i
PLACILNIMI KARTICAMI Z IP

Narodnik:

Ime in priimek predstavnika narodnika:

Datum dobave:

Predmet reference:

Vrednost reference v EUR brez DDV:

Naroanik:

Ime in priimek predstavnika naroinika:

Datum dobave:

Predmet reference:

Vrednost reference v EUR brez DDV:

Naroinik:

Ime in priimek predstavnika naroinika:

Datum dobave:

Predmet reference:

Vrednost reference v EUR brez DDV:

(kraj, datum) (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

Ponudniki so v primeru, da se referenca ne nanasa na opremo lekarn - dolzni opisno navesti katere prostore so pri danem poslu
opremili (splogna ambulatna, urgentna ambulanta, ..., laboratorij, kirurika soba, idr...)

igZ

.l.l
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POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROCNIKOV priloga 7/2
...../......

(it. izvoda / it. veh izvodov)

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenanih delih resniini. Na podlagi poziva bomo naroiniku
v zahtevanem roku predloiili dodatna dokazila o uspeSni izvedbi navedenih referendnih del oziroma uspeino
izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta Zelel preveriti resnianost navedb o izvedenih referenanih
delih.

Naslov (sedei):

Izvajalec:

Kontaktna oseba narodnika :

Telefonska Stevilka:

E-mail:

Datum dobave:

Kraj izvedbe posla:

Opis predmeta naroiila za

katerega se izdaja referenca:

Vrednost v EUR brez DDV

(kraj, datum) ztg (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

IZPoLNI PLAaNIK/NARoeNIK (Izdajatelj reference)l ! I

potrjujemo, da nam je na podlagi naiega narodila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravotasno in

skladno s pogodbenimi doloiili/dolodili okvirnega sporazuma/narodilnico dobavil in montiral opremo za

zgoraj navedeno referentno delo. Potrdilo izdajamo na proinjo izvajalca in velja izkljuano za potrebe pri

npgovi oAaa.ji ponudbe za pridobitev gredmetnega javnega naroaila 5t. JN/GL-6-2021
NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLACILNIMI KARTICAMI Z IP TEHNOLOGLIO ZA OBDOBJE

5rrnrn lrr.
Izjavljamo, da smo javni / zasebni narodnik (Ustrezno obkro:ite)

(Ime in priimek ter podpis izdajatelia
reference)

iig(kraj, datum)

ll

NarodniVlzdajatelj reference :



ITEHNI E SPECIFIKACIJE
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Tehniane specifikacije za javno naroailo 5t. IN/GL-6-2021 - NADOMESTILO ZA POSLOVAIIJE 5
pLAarlilri,u xlnircar.,ir z rp TEHNoLoGUo zA oBDoBJE STIRIH LEr:

Ponudnik izjavlja, da so mu znane vse naroanikove zahteve glede predmetnega narodila in soglasa, da bo

izpolnil naroailo skladno z vsemi tehnianimi zahtevami narofnika, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije
in osnutka posodbe.

(kraj, datum) iig (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

.li
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9VZOREC POGODBE

POGODBA
ZA NADOMESTILO ZA POSLOVANJE S PLAEILNIMI KARTICAMI Z IP TEHNOLOGIJO

5t. JN/GL-6-2021

kijo skleneta

NAROENIK: GORENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12, Kranj, ki jih zastopa

direktorica Romana Rakovec.

identifikacijska Stevilka za DDV: S195883312

matiana Stevilka: 5053838000

(v nadaljevanju: naro0nik),

ter

IZVAJALEC:
ki ga zastopa

Stevilka transakcijskega raduna: Sl56-
identifikacijska Stevilka za DDV: Sl-
Mati6na Stevilka

(v nadaljevanju: izvajalec)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran z odloeitvijo o oddaji javnega naroejla st.

, ki jo je naroOnik sprejel v postopku javnega narocila za nadomestilo za poslovanje

s pladilnimi karticami z lP tehnotogijo za obdobje Stirih let, objavljenega na Portalu javnih narodil in na

spletni strani U.ada za uradne objave EU.

2. dlen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splosnih in posebnih pogojih izvajanja javnega narodila.

Glede vprasanl, ki jih ta pogodba ne ureja, se neposredno uporabljajo razpisna dokumentacija st.

, ki jo .le razumeti kot sestavni del te pogodbe'

Pogodba je sklenjena za obdobje itirih let

36

3. e len

1. 6len



rel
:3,

\s=-l
4. 6len

S to pogodbe se izvajalec in narocnik dogovorita, da bo naroenik sprejel kot naein placila za prodano blago

oz. za opravljene storitve v okviru svojega rednega poslovanja v svojih poslovnih enotah:

a) kartico Mastercard,
b) BA kartico,
c) kartico Visa,
d) kartico Karanta in

e) Maestro kartico.

5. elen

lzvajalec bo sam ali z nakazilom preko tretjih poravnal svoje obveznosti do naroonika za vse kartice enako,

in sicer naslednji delovni dan od prenosa podatkov v procesni center oz. iz.jemoma najkasneje v sedmih

dneh po opravljenem prenosu podatkov v procesni center.

6. e len

Narodnik je za storitve navedene v 4. dlenu te pogodbe zavezan plaeati izvajalcu nadomestilo/provizijo,

skladno s ponudbenim predradunom, ki znasa (v odstotku od vsake transakciie):

ViSina provizije v odstotku

za kartico MasterCard
za BA kartica
za kartico Visa
za ka(ico Karanta
za Maestro kartico

Odstotek provizije, naveden v '1. odstavku tega elena se nanasa na poslovanie pri karticah za fiziene osebe.
Ptovizija za poslovanje pri karticah za pravne osebe se za?aunava v skladu s cenikom ponudnika za
pravne osebe.

7. Clen

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje Stirih let znaSa
(z besedo: 00/100).

Vrednost DDV EUR
Okvirna vrednost pogodbe z DDV EUR

EUR brez DDV

lzvajalec se zavezuje, da bo naroeniku za vsak nakup oz. opravljeno storitev s kartico za katero je naroenik
podpisal pogodbo z izvajalcem, nakazal znesek bruto vrednosti prodanega blaga/storitev.

Naroenik se zavezuje, da bo za vsak nakup oz. opravljeno storitev, plaaano s kartico, za katero je naroenik
podpisal pogodbo z izvqalcem, plaeal izvajalcu nadomestilo, dogovorjeno v 1. odstavku tega dlena.

lzvajalec je upraviden za nadomestilo, ki ga dolguje naroenik, na podlagi pobota zmanjsati plaeilo, ki ga je
izv4alec zavezan v skladu s to pogodbo izvesti naroeniku. Naroenik se odpoveduje pravici zahtevati od

izvajalca izstavitev posamicnih pobotnih izjav, saj pogodbeni stranki soglasata, da dogovor iz tega elena
nadomesea vsakokratno pobotno izjavo.
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V kolikor se storitve, ki so predmet narodila, na trgu prodajajo po nizjih cenah od cen v ponudbi oz. pogodbi,
jih je dolzan narodniku ponuditi pa teh cenah.

8. dlen

lzvajalec se zavez$e, da bo trzil naslednje plaailne kartice: Mastercard, BA kartica, Visa, Karanta in

Maestro.

9. dlen

lzvajalec bo naroeniku brezplaono zagotovil v uporabo in po poslovnih enotah brezplaano namestil lP POS

terminale v kompletu s PIN PAD, kabli (UTP) za priklju6itev lP POS terminalov v omreZje, kabli (USB ali

COM za povezavo lP POS terminala s PC postajo), dr2ali oz. stojali ter vso ostalo dodatno opremo vse za

sedanio kolicino 65 kom fiksnih POS-ov in 2 prenosna POS terminala kot tudi opremo za vsa dodatna

izdajna mesta, ki jih bo narodnik potreboval tekom trajanja naroaila.

lzvajalec je dolzan po tej pogodbi zagotoviti taksne POS terminale, ki bodo brezplaano sprejemali vse

pladilne kartice, ki jih narocnik uporablja in vse ostale kartice, kijih oz. jih bo narodnik sprejemal (kot plaeilno

sredstvo).

POS terminali morajo delovati na obeh protokolih, tako MPLS kot lP JVT

Vsa oprema s pripadajooimi dodatki je last izvajalca

lzvajalec je dolzan za vso v prelsnjem alenu navedeno opremo zagotavljati vzdrZevanje in s tem delovanje

opreme in celotnega sistema.

Odzivni aas od prijave napake na opremi izvajalca je 2 uri. V primeru okvare opreme je izvajalec dolzan

zagotoviti menjavo oziroma popravilo opreme najkasneie naslednji delovni dan oz. 24 ut po prejemu

obvestila o napaki.
lzvajalec je dolzan skrbeti za zamenjavo zastarele opreme z novejso, vse po predhodnem dogovoru in

uskladitvi z naroe nikom.

.18

1 1. dlen

Visina provizije iz ponudbenega predraauna je za posamezno placilno kartico fiksna in se v easu trajanja
pogodbe ne bo spreminjala, razen v primeru spremembe veljavne zakonodaje, ki vpliva na spremembo

viSine nadomestila za pladevanje s plaailnimi ka(icami.

lzva.jalec mora pred uveljavl.janjem spremembe visine nadomestila, predloziti narooniku zahtevek za

spremembo visine nadomestila z dokaztli o upraviaenosti predlagane spremembe. Narocnlk se mora s

spremembo viSine nadomestila strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem ter s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Seznam lekarn naroenika in kontaktni podatki so dosegljivi na spodnji povezavi:

https://www.qoreniske-lekarne.si/enote-ooreniske-lekarne

10. 6len
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lzvajalec se zavezule, da bo vsak lP POS terminal nemudoma po podpisu pogodbe, najkasneje pa v 1

mesecu po podpisu pogodbe povezan s pripadajooim izdajnim mestom in bo s tem omogoien prenos

podatkov iz izdajnega mesta na lP POS terminal. lzvajalec je dolzan naroaniku pri tern nuditi vso strokovno

in tehnieno pomod.

12. 6len

lzvajalec bo vzpostavili komunikacuo med lP POS terminali in svojim informacliskim sistemom neodvisno

od naroenika oz. brez dodatnih stroskov in tehnianih zahtev do narodnika, vse ob pogoju, da narocnik v

svojem informacijskem sistemu ter na svoji opremi ne bo nieesar spreminjal.

lzvalalec bo lahko uporabil obstojede internetne povezave narocnika in preko njih izgradil povezavo med

lP POS terminali in svojim informacijskim sistemom.

13. e len

lzvajalec bo podatke o plaeilih narocniku posredoval brezplaeno v e-obliki in na dogovorjen nadin med
pogodbenima strankama.

Struktura zapisa nadomestila bo usklajena z izbranim ponudnikom skladno z vel.javno zakonodajo

lzvajalec in narodnik sta dolzna spostovati veljavne varnostne standarde PCI DSS (Payment Security
lndustry data Security standard).

14. e len

lzvajalec naroeniku brezpladno zagolav\a ustrezne termo trakove za POS terminale, katere brezpladno
distribuira po posameznih poslovnih enotah narodnika.

15. 6len

lzvajalec mora ob podpisu pogodbe naroeniku za dobro izvedbo posla izroaiti finaneno zavarovanje v visini
5% okvirne pogodbene vrednosti. Finaneno zavarovanje mora veljati Se najmanj 30 dni po izteku veljavnosti
pogodbe.

Predlozitev finandnega zava,oyanla za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj, da pogodba
postane veljavna.

Naroenik ima pravico finanono zavarovanje unovciti v primeru, da izvajalec krsi pogodbena doloaila in

sprejete razpisne pogoje in programske opreme ne aktivira pravoeasno oz. ne aktivira vse dogovorjene
opreme skladno s pisnim dogovorom.

16. elen

lzvajalec odgovarja za Skodo, kijo utrpi narodnik zaradi nepravoaasne ali pomanjkljivo izvedene storitve

lzvajalec je dolzan naroeilo izpolniti v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije v koli6ini, kvaliteti in rokih,
slcer bo naroanik unoveil instrument za dobro izvedbo posla.

.19
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Naroenik bo vse pripombe v zvezi z izwtevanjem te pogodbe sporoaal izvajalcu v pisni obliki. ee izvajalec
ne uposteva upravjeenih pripomb narocnika, lahko narocnik odstopi od pogodbe v roku enega meseca, o

aemer pisno obvesti izvajalca.
Ne glede na zgorn.ie doloebe, lahko naroenik odstopi od pogodbe v roku enega meseca po pisni odpovedi.

17. e len

Kontaktna oseba s strani izv4alca )e Kontaktna oseba s strana

naroanika je

18. e len

lzvajalec je kot poslovno skrivnost dolzan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvajanju del po tej
pogodbi. Doloebe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe.

19. e len

V primeru, da se ugotovi, daje pri podpisu te pogodbe kdo v imenu ali na raeun druge pogodbene stranke,

predstavniku naroenika obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnan.ie ali opustitev, s katerim je naroeniku povzroeena Skoda ali je
omogodena pridobitev nedovol.iene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba niana.

20. alen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniei v primeru izpolnitue ene od naslednjih

okoli6e in:
- Ce bo naroenik seznanjen, da je sodisde s pravnomoeno odlocitvijo ugotovilo krsitev

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali ae bo naroonik seznanjen, da je pristo.ini dzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu

v aasu lzvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o Plaeilom za delo,
o delovnim oasom,
o pocitki,

o Opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju

elementov delovnega Gzmeqa ali v zvezi z zaposlovanjem na Orno

in za kateri mu je bila s pravnomoeno odloeiwijo ali ve6 pravnomocnimi odloeitvami

izrecena globa za Prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kriituijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev

oziroma de izva1alec nastopa s podizvajalcem pa tudi, be zaradi ugotovl.iene kr5itve pri podizvalalcu

izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na naein dolo6en v skladu s 94. elenom ZJN-3 in

dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsiwijo.

Kontaktna oseba s strani naroanikaje obenem tudi skrbnik pogodbe.

10
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V kolikor je gospodarski subjekt v poloza.iu iz zgornjega odstavka, lahko naroeniku v skladu s Sklepom

Ustavnega sodisea RS st. U-1-180119-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavku 75. elena zJN-3
predlozi dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svo.,o zanesljivost kl,ub obstoju

'azlogov za izkljueitev.

V primeru izpolnitve okoliSeine in pogojev iz prvega odstavka tega 6lena se SteJe, da je pogodba razvezana

z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbijavnega naroeila za predmetno naroeilo. O datumu sklenitve nove
pogodbe bo naroenik obvestil izv4alca.

Ce naroenik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaene novega postopka javnega naroeila, se Steje,

da je pogodba tazvezana trideseti dan ad seznanitve s krsitvijo.

21. elen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvrsitev pogodbe in da bosta

ravnali kot dobra gospodarja.

Stranki sta sporazumni, da v kolikor bo ta pogodba sklenjena v easu razglasene epidemije ali drugih
izrednih razmer v Republiki Sloveniji in bodo glede posameznih odnosov ali doloail te pogodbe, na podlagi

spre.ietih interventnih zakonov ali drugih interventnih predpisov, sprejeta za naroenika zavezu.joea pravila,

ki bodo v nasprotju z doloeili, navedenimi v tej pogodbi, se za eas veljavnosti taksnih interventnih pravil -
uporablja.io le{a (oz. se izvajajo na naein, da se zagotovi spostovanje interventnih pravil), doloeila pogodbe
pa v teh delih mirujejo in vstopijo v ponovno veljavo, eim prenehajo veljati interventna pravila.

22. e|en

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore resevali predvsem

sporazumno, Ce v tem ne bi uspeli, bo pa v sporih odloeilo pristojno sodisee v Ljubljani.

23. dlen

Pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prelme po dva
azvoda

Kranj, dne , dne

NAROCNIK IZVAJALEC

Gorenjske lekarne
direktorica
Romana Rakovec, mag. farm

lt
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ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOST] prilosa 70

MENICNA IZ]AVA
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo 5t. JN/GL-6-2O21 za >NADOMESTILO zA POSLOVANJE S PLACILN IMI
medKARTICAMI Z Ip TEHNOLOGUO ZA OBDOBJE Srtntn ttt.., sktenjeno dne

kupcem GoRENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12,4OOO Krani (v nadauevanju: upravidenec),
in prodajalcem (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec

dolian dobaviti predmet pogodbe in izvesti dela v koliaini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni
pogodbi.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko menico

v viSini 5olo ponudbene vrednosti (ponudbena cena z DDV) to je .......................... EUR (z besedo:

... evrov in......../100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovdenje, na kateri so
podpisane pooblaidene osebe za zastopanje:

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

poobla5damo upraviienca, da v primeru, de mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v
dogovorjeni kvaliteti. kolidini ali rokih, opredeuenih v zgoraj citirani pogodbi, da:
- izpolni bianko menico v viSini do EUR (z besedo: ... evrov in

......../100),
- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
- da po potrebi zapiSe na menici tudi katerokoli menitno klavzulo, ki sicer ni biswena menidna sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo doloibe tega pooblastila tudi v korist novih

upnikov.

Pooblaidamo upraviaenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt ratun.

(navedba banke), da v breme nasega
unovii predloieno menico najkasneje do

pooblaiiamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt radun, da v breme naiega transakcijskega

raduna unovii predloieno menico.

S podpisom tega pooblastila sogla5amo, da upraviienec, opravi poizvedbe o stevilkah transakcijskih

radunov pri katerikoli banki, finanani organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o raaunih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: ena (1) bianko menica

zig Izdajateli menice:Kraj, datum

60

S to meniano izjavo pooblaSdamo

transakcijskega raiuna 5t. 5156



INFORMACUA O OCENJENEM LETNEM PROMETU PO POSAMEZNI PLAdILNI KARTICI

ZA GORENJSKE LEKARNE

priloga 17

Pladilne kartice
Ocenjen letni promet
V EUR

Mastercard

BA

Visa

Karanta

Maestro

Skupaj

5l

3.820.000

1.425.000

2.s20.000

12.000

220.000

7.997.000


