CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3663388000
Davčna številka: 90147502
Tel. 01 477 3857
www.cipkebip.org
Datum: 21.9.2018
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za
»Nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8
PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)«
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30.11.2015) ter
sprememb in dopolnitev zakona (Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2.3.2018) v nadaljevanju
ZJN-3, v skladu s 47. členom ZJN-3 in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne
5.9.2018,
Vas vabimo k oddaji ponudbe na javno naročilo male vrednosti
za dobavo in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8
PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere).
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati
vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.
S spoštovanjem,
doc. dr. Livija Tušar
poslovna direktorica CIPKeBiP
Priloge:
1. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
2. Obrazec A Podatki o ponudniku
3. Obrazec B Predračun
4. Obrazec C Izpolnjevanje pogojev
5. Obrazec D Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
6. Obrazec E Izjava o odzivnem času za servis
7. Obrazec F Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc
8. Obrazec G Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
9. Obrazec H Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev
10. Obrazec I Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje
11. Priloga št. 1 Dokazila o sodelovanju
12. Priloga št. 2 Vzorec kupoprodajne pogodbe
13. Priloga št. 3 Prevzemni zapisnik za javno naročilo
14. Priloga št. 4 Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Naročnik
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov CIPKeBiP
2. Oznaka in predmet naročila
Interna številka javnega naročila je 01-2018.
Predmet javnega naročila je nakup in instalacija CCD kamere PHOTON II CPAD za
vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere).
3. Izvajanje razpisa
Javno naročilo se oddaja v skladu s 47. členom ZJN-3 po postopku naročila male vrednosti.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in
bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo
ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo
ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.
Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika s katerim
bo sklenil pogodbo.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.cipkebip.org/ .
4. Prijava na razpis
Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa.
5. Jezik ponudbe
Ponudba je lahko izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.
6. Predhodne pogodbene povezave ponudnikov
a) Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki morajo
predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno
opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega
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naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki
skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom
81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak
posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila. Predhodno omenjeni pravni akt stopi v
veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta
posebej, ki morajo izpolnjevati vse pogoje pod točko 8, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
b) Ponudba s podizvajalci
Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Podizvajalsko razmerje nastopi v
primeru, ko glavni izvajalec del ali celotno javno naročilo s pogodbo odda v izvajanje
podizvajalcu. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s
podizvajalci.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
1) navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod
točko 8) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
2) kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
3) izpolnjene Izjave o izpolnjevanju pogojev priglašenih podizvajalcev v skladu z 79. členom
ZJN-3A, ter
4) priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega
odstavka 94. člena ZJN-3 ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 8.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz
šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca
oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.
člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo v skladu s tem členom, mora:
1) glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s
strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
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2)
3)

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval,
da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji
poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, ponudnik
predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (Obrazec I).
7. Popolna ponudba
Popolna ponudba mora vsebovati dokumente zložene po naslednjem vrstnem redu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku Obrazec A
Izpolnjen in podpisan predračun Obrazec B
Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev Obrazec C
Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev Obrazec D
Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis Obrazec E
Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc Obrazec F (neobligacijsko)
Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi Obrazec G
Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev Obrazec H
Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje Obrazec I
Dokazila o sodelovanju ponudnika ali proizvajalca v zadnjih dveh letih pri različnih
naročnikih Priloga št. 1
k) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe Priloga
št. 2
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo posloval s skupino pogodbenih
partnerjev ali s podizvajalci, mu v ponudbi ni potrebno predložiti naslednjih dokumentov:
a) Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi Obrazec G
b) Izvedba naročila s sodelovanjem podizvajalcev Obrazec H
c) Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje Obrazec I
Prevzemni zapisnik za javno naročilo (Priloga št. 3) se izpolni pri dobavi in instalaciji
opreme, ki je predmet naročila.
Ostali pogoji:
a) Predračun mora biti veljaven ves čas trajanja pogodbenega razmerja oziroma do
31.3.2019.
b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz
katerih je sestavljena vključno s stroški transporta, odmontiranjem obstoječe
PLATINUM135 CCD kamere in s funkcionalno vgradnjo nove PHOTON II CPAD CCD
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kamere, preizkusom tako nove CCD kamere in celotnega sistema z vključeno novo
CCD kamero za slikanje kristalov X8 PROTEUM. Morebitni popusti in DDV morajo biti
prikazani ločeno. Odmontirani deli lahko preidejo v last proizvajalca oziroma
ponudnika. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril
očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.
c) Čas dobave ne sme biti daljši od 5 mesecev od podpisa pogodbe.
d) Garancija: 3 leta na nov CCD detektor.
Naročnik lahko del plačila opravi z avansom, izbrani ponudnik pa mora naročniku priložiti ob
dogovoru za predplačilo (avans) tudi dve bianco menici za zavarovanje avansa, ki se po
izvršeni pravilni dobavi vrneta prodajalcu (Priloga številka 4).
V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik
pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.
Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.
V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati
podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki
in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku
odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
8. Pogoji za sodelovanje
a) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski
subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je
članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali
ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz prvega odstavka 75. člena ZJN3.
Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 1 za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno
z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v
skladu z 81. členom ZJN-3.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati
predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje
ali odločanje ali nadzor v njem). Ponudnik lahko že v ponudbi s podpisom Obrazca F dovoli
naročniku pridobitev potrebnih podatkov.
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Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo
odražati zadnje stanje.
b) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski
subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se,
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 2 za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno
z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v
skladu z 81. členom ZJN-3.
c) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski
subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.
Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno
z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v
skladu z 81. členom ZJN-3.
d) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski
subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 4 za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno
z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v
skladu z 81. členom ZJN-3.
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja
kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med
postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od
položajev iz te točke navodil.
e) Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski
subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske
unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 5 in 6 za vse gospodarske subjekte v ponudbi
vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti
ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.
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Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo
pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse
potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega
pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta
zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.
f)

Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi
zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije.

Dokazilo je izpolnjen OBRAZEC C, točka 7 za vse gospodarske subjekte v ponudbi vključno
z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v
skladu z 81. členom ZJN-3.
Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam.
Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v
drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih
dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika,
ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Ponudnik izpolni vse točke obrazca C »Izjava o izpolnjevanju pogojev« in vsako
izpolnjeno točko tudi parafira vključno z morebitnimi podizvajalci in subjekti, katerih
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.
9. Tehnične zahteve
Splošne zahteve
a)
Splošne zahteve:
- Sistem za določevanje kristalnih struktur makromolekul X8 PROTEUM je
sestavljen iz generatorja rentgenskih žarkov, detektorskega sistema (CCD
kamera), računalnikov in programske opreme ter osnovnih pripomočkov za
kristalizacijo, shranjevanje in obdelavo kristalov.
- Predmet razpisa je nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za
vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere).
- Vključen je nakup CCD kamere PHOTON II CPAD , odmontiranje obstoječe
PLATINUM135 CCD kamere, vgradnja nove kamere, dobava novega
računalnika in programske podpore novi kameri in delovanju celotnega sistema
X8 PROTEUM ter preizkus delovanja nove PHOTON II CPAD CCD kamere in
celotnega sistema X8 PROTEUM z vgrajeno novo PHOTON II CPAD CCD
kamero.
- Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti vrste CPAD.
- Nova CCD kamera oziroma detektor mora biti kompatibilen z Brukerjevim
KAPPA goniometrom in motoriziranim tirom detektorja.
- Nova CCD kamera mora biti integrirana z in jo mora kontrolirati Brukerjeva BIS
programska oprema.
Detektorski sistem
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b)

Detektor
- CCD kamera mora zaznavati en foton z nizkim šumom in omogočati hitro
odčitavanje za neprekinjeno zbiranje oz. snemanje podatkov. Zajemati mora
območja splošno uporabljenih rentgenskih valovnih dolžin (Cu, Ga, Mo, Ag),
- CCD kamera mora biti preprosta za vzdrževanje, z nizko porabo energije in
zračno hlajena,
- Podrobne specifikacije CCD kamere:
 Vrsta detektorja: CPAD,
 Aktivno območje (mm2): 140 x 100,
 Velikost pike: 135 x 135,
 Širjenje točke, zamegljenost okrog točke (µm): 75,
 DQE (Ga K-alfa) (izmerjena kvantna učinkovitost): >0.9,
 Občutljivost za zaznavo enega fotona: 0.99,
 Čas odčitavanja (ms): 14,
 Hitrost osveževanja (Hz): 70,
 Šum deljenja naboja, ko signal zadane mrtvo območje med dvema pikama:
0 elektronov,
 Omogočanje velikega aktivnega območja, > 93x93 mm brez mrtvega
območja,
 Nelinearna stopnja štetja: <1% nelinearnost do polnega števila,
 Dinamično območje/razpon: >200.000,
 Neobčutljiva območja med pikami: 0%,
 Način hlajenja: zrak.

c)

Obstoječi goniometer (4 kapa) vključno z vmesnikom in generatorjem mora biti
nadgrajen z novo CCD kamero na mestu postavitve sistema X8 PROTEUM:
- mora biti računalniško kontroliran tudi po montaži nove CCD kamere,
- zaščiten pred trki z ostalo opremo,
- montiranje kristalov: goniometrska glava mora omogočati optimalno montažo
kristalov.

d)

Interaktivna kontrola goniometra znotraj varnostnega ohišja mora zajemati:
- spreminjanje pozicije in orientacije goniometra in detektorja,
- sprožitev snemanja testnih podatkov.

e)

Sistem za centriranje kristalov mora delovati brezhibno po montaži nove CCD kamere:
- testiranje celotnega sistema s testnimi proteinskimi kristali.

Računalnik in programska oprema
f)
Dobava namensko konfiguriranega računalnika za nadzor instrumentov in programske
opreme za snemanje in obdelavo podatkov z novo PHOTON II CPAD CCD kamero:
- Procesor Core™ i5 Quad Core četrte generacije,
- 8 GB RAM,
- Trdi disk 2.0 TB SATA,
- 24" LED monitor,
- US/INT tipkovnica,
- Optična miška,
- SATA DVD-RW,
- Operacijski sistem: Windows 7 Professional 64 Bit, Angleški,
- integrirana programska oprema za snemanje podatkov, indeksiranje, integracijo
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-

in skaliranje mora vključevati licenco za posodobitev/nadgradnjo programa
APEX3 ali PROTEUM2, na zadnjo izdajo programske različice,
Priročniki: celovit paket navodil za uporabo na CD-ROM (programska in strojna
oprema).

Vzdrževanje in podpora
g)
Triletna garancija CCD kamere,
Ostalo
h)
Zamenjane dele v sistemu X8 PROTEUM lahko ponudnik nove CCD
kamere prevzame v trajno last.
Ponudnik lahko z dodatno izjavo jamči, da nova CCD kamera izpolnjuje navedene zahteve in
je skladna z obstoječo opremo oziroma sistemom X8 PROTEUM.
10. Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb
Naročnik bo izbral najustreznejšega ponudnika ob izpolnjevanju pogojev navedenih v 7.
(Popolna ponudba), 8. (Pogoji sodelovanja) in 9. točki (Tehnične zahteve), servis (Obrazec
E) ter na podlagi ponujene cene.
Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb so navedena v naslednji preglednici:
Št.
1

2

3

Kriterij
Vrednost ponudbe, ki izpolnjuje vse zahteve točke 9
(Tehnične zahteve), 7 (Popolna ponudba) in 8
(Pogoji sodelovanja).
P=povprečna vrednost ponudb (izpolnjujejo 9, 7 in 8)
 P ± 10%
 več kot 11% oziroma do 20% nižji znesek od P
 več kot 21% nižji znesek od P
 več kot 11% do več kot 20% višji znesek od P
 več kot 21% višji znesek P
Dobavni rok
 Več kot 5 mesecev
 5 mesecev
 4 mesece
 3 mesece
 2 meseca in manj
Servisni rok
 10 delovnih dni
 12 delovnih dni
 14 delovni dni
 Več kot 15 delovnih dni

Število točk

10
15
20
5
0
0
20
30
40
50
30
20
10
5

Največ možnih točk je 100. Ponudnik, ki bo dobil največ točk bo pozvan k izvedbi naročila. V
primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število
točk pri merilu št. 1, vrednost ponudbe.
9 / 35

11. Pojasnila razpisne dokumentacije
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri
Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si.
Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do 19.10.2018
do 10.00 ure. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri
Uradnem listu RS.
Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.
12. Način in rok oddaje ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem
naslovu http://eponudbe.si/.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si
http://eponudbe.si/ najkasneje do 25.10.2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe
je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem,
pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede
znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred
rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi: http://eponudbe.si/ .
Ponudnik v informacijskem sistemu ePonudbe.si v razdelek »Predračun« v .pdf
datoteki naloži obrazec Predračun, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Ponudnik mora naložiti tudi ostale dokumente (zahtevane v točki 7 »Popolna
ponudba«).
Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo
elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in
žigosati.
Rok veljavnosti ponudbe je 31.3.2019.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
13. Odpiranje ponudb
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno 25.10.2018 ob 10.00
uri, to je uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o
variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki
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ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se
avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke
v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju
ponudb«.
14. Podpis pogodbe
Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom
odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3 predvidoma v roku 10 dni od
roka za oddajo ponudbe.
V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Centra
odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, le-temu, pred podpisom
pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane
družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal
neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.
Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika
podpisane pogodbe.
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in
podobno.
15. Pravno varstvo
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega
ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali
pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po
roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V
tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o naročilu.
Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za
finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za
postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen na Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in
biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali
po pošti priporočeno s povratnico.
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Obrazec A
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018
PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila po postopku naročila male vrednosti je nakup in instalacija CCD
kamere PHOTON II CPAD za vgradno v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135
CCD kamere).
Podatki o ponudniku:
Naziv:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Številke transakcijskih
računov:
Odprtih pri banki/bankah:
Odgovorna oseba
Kontaktna oseba:
GSM kontaktne osebe:
Številka telefona:
Elektronski naslov:
Spletni naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
______________________________
Žig in podpis ponudnika
Kraj in datum: _______________________________
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Obrazec B
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018
PONUDNIK
Naziv
Naslov
Davčna številka
Matična številka
Transakcijski račun
Kontaktna oseba
Elektronski naslov kontaktne osebe
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
P R E D R A Č U N št.: ______________
Datum izdaje:
Kraj Izdaje:
JAVNO NAROČILO po postopku naročila male vrednosti za nakup in instalacijo CCD
kamere PHOTON II CPAD za vgradno v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135
CCD kamere)
Zap. Št.

Opis artikla

Količina

Cena na
enoto (brez
DDV v EUR)

Skupaj (brez
DDV v EUR)

Skupaj (brez
DDV v EUR)
Popust (__%)
(EUR)
22% DDV (EUR)
Skupaj za plačilo
(EUR)
Cene so končne in v njih so všteti vsi stroški za izvedbo javnega naročila vključno s stroški
prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov.
Dobavni rok:
Plačilni pogoji:
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Veljavnost predračuna:
Garancijski rok: ....................
Žig in podpis ponudnika:
OBVEZNA PRILOGA:
Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi
specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.
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Obrazec C
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018
Ponudnik (podjetje): ___________________
Naslov _______________________________

I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za
sodelovanje:
Zap.
št.

Pogoji

1

Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre
za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj
določenih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.
Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (ZJN-3).
Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi
referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.
Izjavljamo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb nismo prejeli globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo od pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države
članice ali tretje države.
Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.

2
3
4

5
6

7
8
9

Izpolnjujete tako, da
vpišite Da oz. Ne in
parafirate vsako točko
posebej

Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Izjavljamo, da bomo dobavili opremo, ki bo tehnično ustrezala
zahtevam navedenim v točki 9 z naslovom Tehnične zahteve.
Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično,
kadrovsko, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno
naročilo.
Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo
poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. Odstavka 28. člena Zakona o
preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
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10

11

12

Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan
obrazec F.
Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi
udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi
15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).
Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični in da
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalnim.

Navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih naročnik preveri iz uradnih evidenc.
Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna
evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.
S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da
sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.
Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne
bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

Žig in podpis ponudnika:

V ___________________, dne _____________________
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Obrazec D
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018
Ponudnik (podjetje): ___________________
Naslov: ______________________________
IZJAVA o izpolnjevanju tehničnih zahtev
Tehnične zahteve za nakup in instalacijo CCD kamero PHOTON II CPAD za vgradnjo v
sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)
Zap
.
Šte
v.

Tehnična oz. druga zahteva

I.
1

II.
Splošne zahteve:
- Sistem za določevanje kristalnih
struktur makromolekul X8 PROTEUM
je
sestavljen
iz
generatorja
rentgenskih žarkov, detektorskega
sistema (CCD kamera), računalnikov
in programske opreme ter osnovnih
pripomočkov
za
kristalizacijo,
shranjevanje in obdelavo kristalov.
- Predmet razpisa je nakup in
instalacijo CCD kamere PHOTON II
CPAD za vgradnjo v sistem X8
PROTEUM (zamenjava PLATINUM135
CCD kamere).
- Vključen je nakup CCD kamere
PHOTON II CPAD , odmontiranje
obstoječe
PLATINUM135
CCD
kamere, vgradnja nove kamere,
dobava novega računalnika in
programske podpore novi kameri in
delovanju celotnega sistema X8
PROTEUM ter preizkus delovanja
nove PHOTON II CPAD CCD kamere
in celotnega sistema X8 PROTEUM z

Vrednost
podatka,
navedba
predpisa, opis
oz.
obrazložitev
zahteve
III.

V katerem
predloženem
dokumentu in
na katerem
mestu je

Opomba

IV.

V.
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vgrajeno novo PHOTON II CPAD
CCD kamero.
- Nova CCD kamera oziroma detektor
mora biti vrste CPAD.
- Nova CCD kamera oziroma detektor
mora biti kompatibilen z Brukerjevim
KAPPA goniometrom in motoriziranim
tirom detektorja.
- Nova CCD kamera mora biti
integrirana z in jo mora kontrolirati
Brukerjeva BIS programska oprema.
Detektorski sistem
2
Detektor
- CCD kamera mora zaznavati en foton
z nizkim šumom in omogočati hitro
odčitavanje za neprekinjeno zbiranje
oz. snemanje podatkov. Zajemati
mora območja splošno uporabljenih
rentgenskih valovnih dolžin (Cu, Ga,
Mo, Ag).
- CCD kamera mora biti preprosta za
vzdrževanje, z nizko porabo energije
in zračno hlajena.
- Podrobne specifikacije CCD kamere:
 Vrsta detektorja: CPAD,
 Aktivno območje (mm2): 140 x 100
 Velikost pike: 135 x 135,
 Širjenje točke, zamegljenost okrog
točke (µm): 75,
 DQE (Ga K-alfa) (izmerjena
kvantna učinkovitost): >0.9,
 Občutljivost za zaznavo enega
fotona: 0.99,
 Čas odčitavanja (ms): 14,
 Hitrost osveževanja (Hz): 70,
 Šum deljenja naboja, ko signal
zadane mrtvo območje med
dvema pikama: 0 elektronov,
 Omogočanje velikega aktivnega
območja, > 93x93 mm brez
mrtvega območja,
 Nelinearna stopnja štetja: <1%
nelinearnost do polnega števila,
 Dinamično
območje/razpon:
>200,000,
 Neobčutljiva območja med pikami:
0%,
- Način hlajenja: zrak.
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3

4

5

Obstoječi goniometer (4 kapa) vključno z
vmesnikom in generatorjem mora biti
nadgrajen z novo CCD kamero na mestu
postavitve sistema X8 PROTEUM:
- mora biti računalniško kontroliran tudi
po montaži nove CCD kamere,
- zaščiten pred trki z ostalo opremo,
- montiranje kristalov: goniometrska
glava mora omogočati optimalno
montažo kristalov.
Interaktivna kontrola goniometra znotraj
varnostnega ohišja mora zajemati:
- spreminjanje pozicije in orientacije
goniometra in detektorja,
- sprožitev snemanja testnih podatkov.
Sistem za centriranje kristalov mora
delovati brezhibno po montaži nove CCD
kamere:
- testiranje
celotnega
sistema s
testnimi proteinskimi kristali.

Računalnik in programska oprema
6
Dobava
namensko
konfiguriranega
računalnika za nadzor instrumentov in
programske opreme za snemanje in
obdelavo podatkov z novo PHOTON II
CPAD CCD kamero:
- Procesor Core™ i5 Quad Core četrte
generacije,
- 8 GB RAM,
- Trdi disk 2.0 TB SATA,
- 24" LED monitor,
- US/INT tipkovnica,
- Optična miška,
- Optična miška,
- SATA DVD-RW,
- Operacijski sistem: Windows 7
Professional 64 Bit, Angleški
- integrirana programska oprema za
snemanje podatkov, indeksiranje,
integracijo
in
skaliranje
mora
vključevati
licenco
za
posodobitev/nadgradnjo
programa
APEX3 ali PROTEUM2, na zadnjo
izdajo programske različice
Priročniki: celovit paket navodil za
uporabo na CD-ROM (programska in
strojna oprema).
Vzdrževanje in podpora
7
Triletna garancija CCD kamere
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Ostalo
8
Zamenjane dele v sistemu X8 PROTEUM
lahko ponudnik nove CCD kamere
prevzame v trajno last.
Navodila za izpolnjevanje tabele:
Pod zaporedne številke od I. do III. se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega
proizvoda.
V koloni III. je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma
navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri
zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in
ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če
je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje
naročnikove zahteve.
V koloni IV je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v
tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone III
zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti,
markirati pid).
V koloni V lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v
kolonah III in IV.
Ponudnik lahko z dodatno izjavo jamči, da nova CCD kamera izpolnjuje navedene zahteve in
je skladna z obstoječo opremo oziroma sistemom X8 PROTEUM.
Žig in podpis ponudnika:

V ___________________, dne _____________________
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Obrazec E
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018
Ponudnik (podjetje): ___________________
Naslov _______________________________

IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS
Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ __ delovnih dni po prejemu poziva
naročnika.
Ta izjava je priloga prijave dobavitelja na razpis za nakup in instalacjo CCD kamere
PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD
kamere), št. 01-2018.

Žig in podpis ponudnika:

V ___________________, dne _____________________
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Obrazec F
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Polni naziv ponudnika:
Sedež(naslov) ponudnika:
Občina sedeža ponudnika:
Matična številka ponudnika:
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CO CIPKeBiP, Jamova cesta 39, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa poslovna direktorica dr. Livija Tušar, za namene javnega razpisa »za
nakup in instalacjo CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM
(zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)«, št. 01-2018, objavljenega na Portalu javnih
naročil, dne 21.9.2018, pridobiti naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe,
ki so pooblaščene za zastopanje.
a)
Ime in priimek
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Podpis
b)
Ime in priimek
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Podpis
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave
ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o
prekršku iz 112. člena ZJN-3.
22 / 35

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na
Portalu javnih naročil.
Ponudnik:
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Obrazec G
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI
Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Številka telefona:
Številka faksa:
Internetni naslov:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun št. pri banki:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Na podlagi javnega razpisa »za nakup in instalacjo CCD kamere PHOTON II CPAD za
vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)«, objavljenega na
Portalu javnih naročil, dne 21.9.2018 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:
Zap. št.
Vodilni partner v
skupni ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi

Polni naziv

Področje dela

Vrednost del

Razmerje v %
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Partner v skupni
ponudbi
Ponudnik:

(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno
ponudbo.
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Obrazec H
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:
s podizvajalci:
Zap.št.
1
2
3
4
5

Nazivi podizvajalcev

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za
vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni
podizvajalec izvedel.
Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:
Naziv podizvajalca:
Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel
podizvajalec
Količina
Vrednost
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
Ponudnik:
(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci.

26 / 35

Obrazec I
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857
Interna številka javnega naročila: 01-2018

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE
Polni naziv podizvajalca:
Sedež(naslov) podizvajalca:
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
Občina sedeža podizvajalca:
Matična številka podizvajalca:
V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s
podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati
podizvajalčeve terjatve do ponudnika.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse
podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne
podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti Izjavo o izpolnjevanju
pogojev (Obrazec C) obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Podizvajalec:
(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)

Opomba naročnika: V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.
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Priloga št. 1
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Interna številka javnega naročila: 01-2018
Ponudnik (podjetje): ___________________
Naslov: _______________________________

Dokazila o sodelovanju ponudnika ali proizvajalca opreme v zadnjih dveh letih pri
različnih naročnikih

Najmanj dve sodelovanji ponudnika ali proizvajalca opreme v zadnjih dveh letih pri različnih
naročnikih.
Zap.št.

Referenčna stranka

Oprema

Čas realizacije

V ___________________, dne _____________________
Žig in podpis ponudnika:
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Priloga št. 2
VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa poslovna direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502,
kot kupec
in
__________________________________________, ki ga zastopa
_______________________ _______________________, kot prodajalec
Se dogovorita in skleneta naslednjo
KUPOPRODAJNO POGODBO
št.__________
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da
a. je kupec na podlagi 47. člena ZJN-3 izvedel naročilo po postopku naročila
male vrednosti za nakup in instalacijo CCD kamere PHOTON II CPAD za
vgradnjo v sistem X8 PROTEUM (zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)
(v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta
pogodbe,
2. člen
Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. _______ z dne
___________ .
Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika
opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, interna številka razpisa 01-2018, z dne
21.9.2018.
3. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbena cena za predmet pogodbe
__________________________________EUR. Tako dogovorjena pogodbena cena je
dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške,
ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da
bo organiziral brezplačni lastni prevoz, odmontiranje stare CCD kamere in funkcionalno
vgraditev nove CCD kamere, dostavo krmilnega računalnika z ustrezno programsko opremo
za krmiljenje nove CCD kamere in celotnega sistema X8 PROTEMU ter preizkus sistema X8
PROTEUM z novo CCD kamero. Odmontirani deli so trajna last ponudnika nove CCD
kamere.
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4. člen
Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave _____ dni od dneva podpisa pogodbe.
Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna
vgraditev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil
garancijske liste.
Dobavitelj naročniku jamči:
 da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,
 da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom,
karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,
 da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija) izvedene
strokovno,
 da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno
izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.
5. člen
Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravna najkasneje v
30-ih dneh.
6. člen
Če prodajalec pogodbo izvaja s podizvajalci in podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo s
strani kupca kot naročnika po ZJN-3, prodajalec pooblašča kupca, da kupec na podlagi
potrjenega računa podizvajalca s strani prodajalca neposredno plača podizvajalcu.
7. člen
Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide s prodajalca na kupca z izročitvijo
opreme kupcu.
Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme za dobo _____ let od
dneva prevzema opreme.
Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas
servisa v ______ delovnih dneh od časa prejema obvestila.
Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti
enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski
rok podaljša za čas popravila.
Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega
roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na
posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na
številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani
naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.
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Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj ___ let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve
obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške
in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.
8. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so
veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
9. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
10. člen
Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1
izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Datum:

Prodajalec:

Kupec:
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
poslovna direktorica:

doc. dr. Livija Tušar
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Priloga št. 3
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Interna številka javnega naročila: 01-2018

Prevzemni zapisnik za javno naročilo
Nakup in instalacija CCD kamere PHOTON II CPAD za vgradnjo v sistem X8 PROTEUM
(zamenjava PLATINUM135 CCD kamere)

DOBAVITELJ:
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Številka pogodbe:
Na osnovi DOBAVNICE št.

z dne

se izvede:

PREVZEMNI ZAPISNIK
Številka
Kraj
Datum
Vrsta
prevzema

Storitev

Material

Oprema

Dostava:

Dobavitelj

Prevoz

Ostalo, navedi:

Gradnja
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Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ugotovitev
Vse naročene komponente in deli so dobavljeni
Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu
Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali
delov
Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija
Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo
Odmontirana stara CCD kamera in kamero je prevzel
ponudnik oziroma serviser
Instalacija nove CCD kamere
Testiranje delovanja celotnega sistema X8 PROTEUM z
instalirano novo CCD kamero
Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu

DA

NE

Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen:
Dodaten komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.
Dobavitelj:

Prejemnik:
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Priloga št. 4
Naročnik: CO CIPKeBiP
Center odličnosti za integrirane
pristope v kemiji in biologiji proteinov
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984
Interna številka javnega naročila: 01-2018

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE
PONUDNIK/IZDAJATELJ MENICE
Naziv in sedež
Zakoniti zastopnik oz.
pooblaščenec

nepreklicno in brezpogojno izjavljam, da pooblaščam

NAROČNIKA
Naziv in sedež
Poslovni račun

da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za vračilo predplačila oz.
avansa za javno naročilo

Oznaka javnega naročila
Predmet javnega naročila

skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih največ do zneska
____________ EUR (največ __ % pogodbene vrednosti z DDV).
Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom (tudi ugovorom v sodnem postopku) proti tako izpolnjeni
menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže ne račun naročnika. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda pravnih
posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Izdajatelj menice hkrati POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno
dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih
mojih računov:
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Banka in št. TRR
Banka in št. TRR

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko oz. katerokoli drugo osebo pri kateri je takšen račun odprt, v katerega breme je
možno poplačilo te menice, da izvede plačilo.

Datum

Izdajatelj menice
(podpis in žig)
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