ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice
__________________________________________________________________________________________
Številka: 3/2020
Datum: 8.4.2020

Naslovnik: ponudniki zobotehničnih storitev

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo protetičnih zobotehničnih storitev 2020 2023

Spoštovani!
Z dne 30.04.2020 se izteče veljavna pogodba za izvajanje protetičnih zobotehničnih storitev
(standardnih in nadstandardnih).
V skladu z veljavno zakonodajo (97. člen ZJN-3, Ur.l.RS št.: 91/15), bo naročnik pridobil
najugodnejšega ponudnika storitev.
Ker želimo izbrati ugodnega ponudnika na podlagi referenc, cene in lokacije pošiljamo dokumentacijo
tudi k vam.
Prosimo Vas, da nam pošljete izpolnjeno dokumentacijo, ki vam jo prilagamo najkasneje do torka
21.4.2020 do 12.00 ure. Dokumentacija je dostopna v elektronski obliki na spletni strani www.zdslovenskekonjice.si pod zavihek O zavodu/Javna naročila.
Javnega odpiranja ne bo. Naročnik bo vse povabljene ponudnike o izboru najugodnejše ponudbe
obvestil pisno.
Za posredovano ponudbo se vam v naprej zahvaljujemo.
S spoštovanjem,
Dejan Verhovšek
direktor

Priloga:
-razpisna dokumentacija
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Vabi

ponudnike,

da podajo svojo ponudbo na obrazcih in v skladu z

RAZPISNO DOKUMENTACIJO
ZA IZVEDBO PROTETIČNIH ZOBOTEHNIČNIH STORITEV
(standardne in nadstandardne)

Številka naročila: 3/2020
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NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I . Predmet naročila
Predmet naročila je: sukcesivna izvedba zobotehničnih storitev zobozdravstvene dejavnosti s področja
standardnih in nadstandardnih protetičnih zobotehničnih storitev za obdobje treh let od 1.5.2020 do
30.4.2023.
Za navedeno naročilo iz Seznama storitev socialnih in drugih posebnih storitev, katere vrednosti je
nižja od mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3 (Ur.l.RS št.: 91/15), naročnik izvede postopek z
upoštevanjem določb t.i. evidenčnih naročil.
Naročilo je okvirno in naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega, glede na prioriteto, ceno in
razpoložljiva finančna sredstva.
CPV
85100000-0
85130000-9
85131000-6

storitev
Zdravstvene storitve
Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve
Storitve zobozdravniških ordinacij

Storitve se obračunavajo v točkah, njihove točkovne vrednosti so opredeljene v Enotnem seznamu
zdravstvenih storitev »Zelena knjiga« iz leta 1982.
Nadstandardne storitve so opredeljene v NOVIS-u št. 5/6 iz leta 1991.
Predviden skupni obseg potreb po standardnih protetičnih storitvah je okvirno 33.000 točk letno.
Mladinska zobna ambulanta: ocenjeno 1.000 točk letno.
Obseg potrebnih storitev je okviren in se lahko zmanjša ali poveča glede na pogodbo sklenjeno z ZZZS
za obdobje treh let od 1.5.2020 do 30.4.2023.
Ponudnik mora zagotoviti vse protetične storitve po seznamu in v predvidenih rokih:
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STANDARDNE ZOBOTEHNIČNE STORITVE
Zap.št.

Opis storitve

Šifra

Rok izdelave

1.

Inlay nazidek, indirektna metoda

52331

2 dni

2.

Fasetirana prevleka

52343

3 dni

3.

Fasetiran člen

52348

3 dni

4.

Totalna proteza

93008

2 tedna

5.

Parcialna proteza do 10 elementov

93004

2 tedna

6.

Parcialna proteza nad 10 elementov

93005

2 tedna

7.

Enostavna Pap z ulito kovinsko bazo

93006

2 tedna

8.

Zahtevna Pap z ulito kovinsko bazo

93007

2 tedna

9.

Podložitev proteze – indirektna metoda

93014

1 dan

10.

Repatura proteze - enostavna

93080

1 dan

11.

Repatura proteze - zahtevna

93081

1 dan

12.

Polna kompozitna prevleka

52341

3 dni

13.

Konusna ali teleskopska prevleka

52344

3 dni

14.

Gred

52334

3 dni

15.

Richmond kapica

52346

3 dni

16.

Rezkanje po zobu

93015

3 dni

17.

Onley

52332

3 dni
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NADSTANDARDNE ZOBOTEHNIČNE STORITVE
Zap.št.

Opis storitve

Rok izdelave

1.

Kovinska-keramična prevleka/člen – polna cena

4 dni

2.

Metal keramični člen – polna cena

4 dni

3.

Enostavna Pap z ulito kovinsko bazo

1 teden

4.

Zahtevna Pap z ulito kovinsko bazo

1 teden

5.

Akrilatna parcialna proteza

4 dni

6.

Totalna proteza

1 teden

7.

Snemni retiner

1 dan

8.

S steklenimi vlakni ojačan začasni most

2 dni

9.

Začasna prevleka

1 dan

10.

Vgraditev polzila

1 teden

11.

Fasetirana prevleka/člen

3 dni

12.

VITA set zob za Top

1 teden

13.

MFT set zob za Top

1 teden

14.

Podložitev proteze

1 dan

15.

Repatura proteze enostransko

1 dan

16.

Repatura proteze zahtevno

1 dan

17.

Polna keramična prevleka

7 dni

18.

Keramična estetska luska

7 dni

19.

Kompozitni inley/onley gradia

3 dni

20.

Keramični inley/onley

3 dni

21.

Implantantna nadgradnja

7 dni

22.

Bruksistična opornica

3 dni
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V. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
1. Podatki o ponudbi (OBR-1);
2. Ponudbeni predračun (OBR-2);
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
4. izjava o nezavajajočih podatkih (OBR-4);
5. izjava o dostavi zobno protetičnih nadomestkov (OBR-5);
6. izjava o izdelavi zobno protetičnih nadomestkov (OBR-6);
7. izjava o odzivnem času (OBR-7);
8. izjava o vodenju evidence dentalnih zlitin (OBR-8);
9. izjava o predložitvi finančnega zavarovanja (OBR-9);
10. reference (OBR-10);
11. izjava o strokovni usposobljenosti (OBR-11);
12. izjava o strinjanju z nadzorom kakovosti (OBR-12)
13. Pogodba - vzorec
VI. Izdelava ponudbe
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik z neizbrisljivo pisavo vpiše zahtevane podatke v obrazce
prevzete razpisne dokumentacije. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in
podpisom svoje pooblaščene osebe.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti vse zahtevane dokumente iz te razpisne dokumentacije, v celoti
izpolnjene, žigosane in podpisane, kot je zahtevano v teh navodilih, ki morajo izpolnjevati tudi vse
druge zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni
možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati, ne da bi se to opazilo.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
je zaprta tako, kot je bila predana.
Vrednost točke standardnih zobotehničnih storitev in vrednost cene posamezne nadstandardne
zobotehnične storitve po predračunu je fiksna za obdobje treh let in je sestavni del te pogodbe.
VII. Pojasnila dokumentacije
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila potekajo pisno preko e-pošte
dejan.verhovsek@zd-slovenskekonjice.si. Odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Naročnik bo objavil na svoji spletni strani: https://www.zd-slovenskekonjice.si/index.php/javnanarocila dodatna pojasnila oz. odgovore na morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo
najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva
posredovana do 15.4.2020.
VIII. Kraj (lokacija) in terminski načrt izvedbe naročil
Izbrani ponudnik je dolžan prevzeti in dostavljati zobno protetične elemente v Zdravstveni dom
Slovenske Konjice (zobozdravstvena ambulanta), na lokacijo zobozdravstvene ambulante za odrasle in
mladino v OŠ Loče (Šolska ulica 5, Loče), na lokacijo zobozdravstvene ambulante ZP Zreče (Kovaška
22, Zreče) in mladinske zobozdravstvene ambulante OŠ Ob Dravinji (Ulica Dušana Jereba 1, Slovenske
Konjice).
Ponudnik je dolžan predložiti izjavo o dostavi blaga (Obr-5) in izjavo o izdelavi (Obr-6) s katero bo
zagotavljal pravočasno dobavo blaga na predpisano lokacijo.
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IX. Vrednost točke – cena
Ponudnik mora ponuditi za razpisane standardne storitve vrednosti izražene v vrednosti točke.
Ponudnik mora ponuditi za razpisane nadstandardne storitve vrednosti izražene v eur.
Vrednost za ponujene standardne in nadstandardne storitve je fiksna za obdobje treh let
in se lahko poviša samo po predhodnem soglasju naročnika s pisnim aneksom k pogodbi.
XI. Predložitev ponudbe
Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen obrazec prijave, ki
je priloga razpisne dokumentacije.
Rok za oddajo ponudbe je torek 21.4.2020 do 12.00 ure.
XII. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 1.7.2020.
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba zavrne.
XIII. Merilo
Zobotehnične storitve
1. Vrednost točke za standardne storitve
Kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo upoštevana najnižja končna vrednost točke.
Izhodiščna vrednost točke iz splošnega dogovora je 2,65 € /točko.
Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo vrednost točke ob upoštevanju, da točka ne more biti višja kot jo
trenutno priznava ZZZS dobi 80 točk. Vsak naslednji z višjo vrednostjo dobi točko manj. V primeru, da
imata dva enako ponujeno vrednost točke, naročnik izbere tistega, katerega lokacija izvedbe storitve
je bližja.
2. Nadstandardne zobotehnične storitve
Cena nadstandardne storitve =

najnižja skupna vrednost
_____________________
ponujena skupna vrednost

x 20

Po tem izračunu dobi ponudba z najnižjo ceno maksimalno število točk, ostale pa ustrezno manj.
Najvišje možno število točk za standardne/nadstandardne protetične zobotehnične
storitve je 100 točk.
Ponudnik mora navesti vrednost ponujene točke za standardne zobotehnične storitve.
Ponudnik mora navesti ceno za nadstandardne storitve v evrih. Cena mora vsebovati vse stroške,
popuste in rabate.
Cena je za čas veljavnosti pogodbe fiksna.
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Cene dodatnih zlitin in kompletov zob, ki jih bodo zobotehniki vgrajevali v zobotehnične nadomestke,
ne morejo biti višje od cen na trgu oz. priznanih od ZZZS, veljavnih za mesec, v katerem je
nadomestek narejen.
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk.
V primeru, da bi dva ali več ponudnikov imeli enako število točk, bo naročnik izbral tistega, katerega
dejavnost se opravlja bližje lokaciji naročnika.
XIV. Zavrnitev ponudbe
Naročnik ne bo priznal sposobnosti ponudniku, ki ne bo na način iz teh navodil dokazal, da izpolnjuje
pogoje, zahtevane v teh navodilih. Naročnik takšne ponudbe ne bo ocenjeval, temveč jo bo zavrnil.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ne bo popolna oziroma, ki ne bo v celoti izpolnjevala vseh
zahtev iz te razpisne dokumentacije.
XV. Sklenitev pogodbe
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi standardnih/nadstandardnih
zobotehničnih storitev za obdobje od 1.5.2020 do 30.4.2023.
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni od prejema poziva ne bo
odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik pozval k podpisu
pogodbe ponudnika, ki je podal drugo najugodnejšo ponudbo.
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Obr-1

PONUDBA
Na podlagi evidenčnega postopka za izvedbo protetičnih zobotehničnih storitev prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Podatki o ponudniku:

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

ID številka za DDV:

Štev. TRR računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-2
Ponudnik:

PREDRAČUN št.:
1. VREDNOST TOČKE ZA STANDARDNE STORITVE:___________________
Ponudnik mora ponuditi 100% vse vrste razpisanih storitev!
2. VREDNOST NADSTANDARDNIH STORITEV:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Opis storitve
Kovinska-keramična prevleka/člen – polna cena
Metal keramični člen – polna cena
Enostavna Pap z ulito kovinsko bazo
Zahtevna Pap z ulito kovinsko bazo
Akrilatna parcialna proteza
Totalna proteza
Snemni retiner
S steklenimi vlakni ojačan začasni most
Začasna prevleka
Vgraditev polzila
Fasetirana prevleka/člen
VITA set zob za Top
MFT set zob za Top
Podložitev proteze
Repatura proteze enostransko
Repatura proteze zahtevno
Polna keramična prevleka
Keramična estetska luska
Kompozitni inley/onley gradia
Keramični inley/onley
Implantantna nadgradnja
Bruksistična opornica
SKUPAJ:

Vrednost

OBVEZNO VPIŠITE POSAMEZNO IN SKUPNO VREDNOST STORITEV!

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-3
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po evidenčnem postopku za »PROTETIČNE
ZOBOTEHNIČNE STORITVE (standardne in nadstandardne), pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavljamo:
-

da kot ponudnik in vsak naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);

-

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti;

S podpisom te izjave potrjujemo tudi:
-

da so vsi podatki v ponudbeni dokumentaciji resnični in nezavajujoči, ter da so vse kopije
dokumentov enake originalu;

-

da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca;

-

da za vse podatke, njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo popolno odgovornost.

Datum:
Kraj:

Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira. V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci,
mora obrazec izpolniti tudi partner ali podizvajalec.
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Obr-4

IZJAVA
Ponudnik:

Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za izvedbo zobotehničnih storitev resnični in
nezavajajoči.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v
ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-5

IZJAVA O PREVZEM IN DOSTAVI ZOBNO PROTETIČNIH ELEMENTOV,
TER IZJAVA O PRISOTNOSTI ZOBOTEHNIKA

Ponudnik:

Izjavljam, da bom zobno protetične elemente prevzemal in dostavljal v ordinacije
zobozdravnikov naročnikov.
-

Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice (Zobozdravstvena
ambulanta), zobozdravstvena ambulanta za odrasle in mladine Osnovne šole Loče, Šolska Ulica 5,
3215 Loče in zobozdravstvena ambulanta Zreče, Kovaška cesta 22, 3214 Zreče in mladinska
zobozdravstvena ambulanta OŠ ob Dravinji, Ulica Dušana Jebera 1, 3210 Slovenske Konjice

Izjavljam, da bom zagotovil prisotnost zobotehnika na določanju barve zob in pri
predhodni probi zobotehničnega izdelka na lokaciji ordinacije zobozdravnikov naročnikov.
Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-6

IZJAVA O IZDELAVI
ZOBNO PROTETIČNIH NADOMESTKOV
Ponudnik:

Izjavljam, da je rok izdelave zobno protetičnih izdelkov v časovnih okvirjih in skladu z zahtevami
naročnika.

Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-7

IZJAVA
Ponudnik:

Izjavljam, da zagotavljam odzivni čas za popravilo protetičnih nadomestkov v času trajanja garancijske
dobe brez plačila skladno s predpisanimi trajnostnimi dobami (Pravila ZZZS).

Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-8

IZJAVA
Ponudnik:

Izjavljam, da bom vodil in omogočil vpogled v evidenco dentalnih zlitin, ki bo omogočila spremljanje
dentalne zlitine od izdelave do nastanka protetičnega nadomestka in pacienta, kateremu je
nadomestek narejen.
K vsakemu protetičnemu nadomestku bom priložil fotokopijo certifikata šarže kovine, ki je uporabljena
pri izdelavi in bo biokompatibilna z ustno votlino.

Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-9

IZJAVA
Ponudnik:

Izjavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe predložili bianco menico z menično izjavo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum:

ŽIG

Podpis ponudnika:
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Obr-10

PONUDNIK
______________________________________
______________________________________

REFERENCE PONUDNIKA

Reference ponudnika v zvezi z javnim razpisom za izvedbo zobotehničnih storitev:
JAVNI ZAVODI
Zap.št.
Pogodbeni partner

Čas realizacije

Fizični obseg dela

ZASEBNIKI
Zap.št.

Pogodbeni partner

Čas realizacije

Fizični obseg dela

IZJAVA:
Z vpisom referenčnih naročnikov potrjujemo reference o dosedanjem opravljanju (standardnih in
nadstandardnih storitev) za najmanj 3 javne zdravstvene zavode ali 3 zobozdravnike zasebnike s
koncesijo v obdobju 3 let.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe preveri boniteto izbranega gospodarskega
subjekta pri navedenih pogodbenih partnerjih.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
izvedbo zobotehničnih storitev

Žig

Podpis ponudnika:
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Obr-11

IZJAVA O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI

Izjavljamo, da razpolagamo z naslednjim kadrom, ki je strokovno usposobljen za izvedbo
zobozdravstvenih storitev
Zap.
št.

Leto
zaposlitve

Ime in priimek

Dokazilo o strokovni usposobljenosti

Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo javnega
naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.

Datum:………………..

Žig

Podpis ponudnika
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Obr-12

IZJAVA O STRINJANJU Z NADZOROM KAKOVOSTI

Ponudnik:
__________________________________

Izjavljam, da se strinjam z nadzorom kakovosti opravljenih storitev in izvajanja ostalih določil pogodbe
s strani naročnika.
Strinjam se s tem, da naročnik imenuje tričlansko komisijo, katero sestavljajo:
-

2 zdravnika dentalne medicine zaposlena pri naročniku
1 zdravnik dentalne medicine – zunanji član.

Strinjam se s tem, da komisija v dveh mesecih po podpisu pogodbe ugotovi primernost kvalitete
opravljenih storitev in izvajanje ostalih določil pogodbe. Komisija o tem izda mnenje.
Negativno mnenje komisije pomeni takojšnjo prekinitev pogodbe o sodelovanju.
Strinjam se s tem, da imenovana komisija izvaja nadzor nad izvajanjem pogodbe v času veljavnosti
pogodbe.
Izjava je sestavni del in priloga ponudbe za izvedbo zobotehničnih storitev.

Datum: _______________

Žig

Podpis ponudnika
_____________________

20

ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE
Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice
__________________________________________________________________________________________
Vzorec pogodbe
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, ki ga zastopa
direktor Dejan Verhovšek, (v nadaljevanju naročnik)
in
______________________________
ID za DDV : __________________
Transakcijski račun: ____________________
ki jo zastopa _________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
skleneta

POGODBO
o izvedbi protetičnih standardnih in nadstandardnih zobotehničnih storitev

1. člen
S to pogodbo naročnik izvajalcu na podlagi o oddaje naročila št……..z dne……prizna sposobnost
opravljanja protetičnih standardnih in nadstandardnih zobotehničnih storitev, katerih vrednost je
prikazana v ponudbi št.: ........ z dne ...............
2. člen
S pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih opravljanja storitev.
3. člen
Predmet pogodbe je sukcesivno opravljanje protetičnih standardnih in nadstandardnih zobotehničnih
storitev naročniku za obdobje od 1.5.2020 do 30.4.2023 in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe
pogodbeni strani. Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja te pogodbe. Za urejanje
medsebojnega sodelovanja se upošteva Zakon o zdravstvenem varstvu ter Pravila obveznega
zdravstvenega zavarovanja (ZZZS). Določila te pogodbe se spreminjajo s pisnim aneksom, ki ga
skleneta pogodbeni strani in se ne morejo spreminjati za nazaj.
4. člen
Zobotehnične storitve se izvajajo po obsegu glede na povpraševanje.
5. člen
Vrednost točke standardnih zobotehničnih storitev in vrednost cene posamezne nadstandardne
zobotehnične storitve po predračunu je fiksna za obdobje treh let in je sestavni del te pogodbe.
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V primeru znižanja vrednosti točke, ki jo priznava ZZZS se sorazmerno zniža tudi ponujena vrednost
točke skladno s ponujeno razliko po ponudbi. Enako velja za zvišanje vrednosti točke ZZZS.
6. člen
Naročnik bo naročal storitve posamično z delovnim nalogom zobotehničnega izdelka.
Za vsako naročilo je dolžan izvajalec naročniku dostaviti predračun, če naročnik to zahteva.
7. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve opravljal kvalitetno in za opravljeno delo dal garancijo v skladu z
zahtevami ZZZS. Izvajalec se obvezuje, da bo naknadno ugotovljene lastne pomanjkljivosti brez
denarnega nadomestila popravil v roku 3 dni.
V primeru, da izbrani izvajalec na tem javnem razpisu tekom opravljanja razpisanih storitev ne dosega
ustrezne kvalitete, naročnik z njim takoj prekine pogodbo brez možnosti ugovora.
8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo storitve pravočasno naročal, izvajalec pa bo naročeno delo opravil v roku,
ki je dogovorjen v Obr-7 razpisne dokumentacije in izdelek dostavil zobozdravniku, ki ga je naročil,
tako da zaradi njegove krivde ne bo čakalne dobe v zobnih ambulantah.
9. člen
Izvajalec bo naročniku dostavil za opravljeno delo (E) račun, ki mora vsebovati z zakonom predpisane
podatke. K računu mora obvezno predložiti fotokopijo delovnega naloga – obrazca ZZZS. Naročnik se
obveže opravljeno storitev plačati v roku 30 dni od potrditve računa na TRR izvajalca.
10. člen
Vsaka daljša odsotnost izvajalca več kot en teden, mora biti v naprej usklajena z naročnikom.
11. člen
Ob podpisu pogodbe izvajalec preda naročniku storitev podpisano bianco menico z ustrezno menično
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Menico bo naročnik unovčil v primeru :
1. če izvajalec predčasno prekine pogodbo,
2. v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe in glede na rok dobave, ne vodi
ustrezno evidenco, ki bo omogočila sledljivost materialov vgrajenih v protetične nadomestke,
3. če izvajalec ne upošteva reklamacij.
12. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarja.
13. člen
Pogodbeni stranki lahko pogodbo enostransko razvežeta zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode po splošnih načelih
odškodninskega prava v skladu z določili Obligacijskega zakonika.
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14. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 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 iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno
Okrajno sodišče.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja Tina Lužnik.
17. člen
Za vse, kar se pogodbeni stranki nista dogovorili, ali drugače določili s to pogodbo, veljajo določila
Obligacijskega zakonika.
18. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1.5.2020.
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
Številka:
Datum:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE
Dejan Verhovšek
direktor
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