
 
 
 
 
 
Štev: 838/15-DeS 
Datum: 16.10.2015 
 
 
 
ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
Spoštovani ponudniki, 
 
Naročnik je dne 12.10.2015 preklical objavo za javno naročilo »TEKSTILNI IZDELKI«, 
objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 09.10.2015, številka objave JN7069/2015 in 
objavil novo javno naročilo. Ker je naročnik objavil javno naročilo tudi v Uradnem listu EU so se 
ustrezno podaljšali roki za pripravo ponudbe in spremenili obrazci iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik v prilogi prilaga popravljeno razpisno dokumentacijo. Prosimo, da pri pripravi 
ponudbe upoštevate priloženo razpisno dokumentacijo! 
 
 
Hvala na razumevanju in lep pozdrav! 
 
 
Oddelek za javna naročila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na: 
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). 
 
Priloga: 
- Razpisna dokumentacija. 
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A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE 
 
 
 
 
Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga: 
 
 
 

TEKSTILNI IZDELKI 
 
 
 
Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te razpisne dokumentacije. 
 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
 
 
 

Direktor UKC: 
prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 
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I SPLOŠNO  
 

1.1 Vrsta postopka 
 
Naročnik bo v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 
19/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel odprti postopek z namenom 
sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2. 
 
Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma, in sicer predvidoma 
v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 4.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo 
oddano, na podlagi meril iz točk 2.15.1 in 2.15.2 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu 
ponudniku), ki bo za posamezne razpisane vrste blaga oz. skupine blaga med sklenitelji 
okvirnega sporazuma najugodnejši. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v 
posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo. 
 
V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga oz. za posamezno skupino blaga 
prejel samo eno popolno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni 
sporazum za obdobje od pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 
31.12.2016. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurenco. 
 
Ker naročnik za leto 2016 oz. za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 trenutno še 
nima zagotovljenih finančnih sredstev, bo okvirni sporazum v tem delu sklenjena 
pod odložnim pogojem. 
 
Okvirni sporazum bo v delu, v katerem sredstva niso zagotovljena, začela veljati 
šele, ko in če bodo sredstva zagotovljena. 
 
 
1.2 Predmet javnega naročila 
 
Predmet javnega naročila je dobava tekstilnih izdelkov, in sicer po naslednjih skupinah:  
• Skupina 1: Bolniški program 
• Skupina 2: Oprema za postelje 
• Skupina 3: Operacijski program  
• Skupina 4: Kuhinjski program  
• Skupina 5: Otroški program  
• Skupina 6: Tekstil in tekstilni izdelki  
• Skupina 7: Delovna obutev in delovna zaščita  
• Skupina 8: Šivalni material - tekstil  
• Skupina 9: Zaščitni pasovi  
• Skupina 10: Delovna oblačila – beli program  
• Skupina 11: Delovna oblačila – barvni program  
• Skupina 12: Delovna oblačila – za kuhinjo  
• Skupina 13: Delovna oblačila – za pralnico  
• Skupina 14: Delovna oblačila – za vzdrževalce 
• Skupina 15: Posteljni program 
• Skupina 16: Filter oblačila 
• Skupina 17: Zaščitne rokavice 
 
Okvirne količine in vrste blaga so podane v specifikaciji zahtev naročnika. 
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1.3 Trajanje javnega naročila 
 
Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo za obdobje od pravnomočnosti obvestila o 
oddaji javnega naročila do 31.12.2016. Znotraj tega obdobja bo naročnik med sklenitelji 
okvirnega sporazuma odpiral konkurenco, in sicer predvidoma v obdobjih, opredeljenih v 
točki 4.2 teh navodil.  
 
V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev za preostala obdobja 
oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev 
obveznosti v višini iz njegove ponudbe. 
 
 
1.4 Razpisane količine 
 
V »Specifikaciji zahtev naročnika« in v »Specifikaciji ponudbe s cenami« so podane 
okvirne količine. 
 
V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v 
specifikaciji ponudbe s cenami, ustrezno – linearno – zmanjšal. 
 
 
1.5 Sodelovanje 
 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za 
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 
 
 
1.5.1  Tuji ponudniki 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s 
sedežem v Republiki Sloveniji.  
 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz točke 2.12 Navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred 
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.  
 
Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v RS. Dokazilo o 
imenovanju pooblaščenca za vročitve, morajo tuji ponudniki predložiti k ponudbi.  
 
 
1.5.2  Podizvajalci 
 
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s 
podizvajalci. V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi 
navesti: 
- vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun),  
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,  
- vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec. 
  
Podatki o podizvajalcih iz prejšnjega odstavka te točke so sestavina okvirnega sporazuma 
oz./in kupoprodajne pogodbe o izvedbi javnega naročila.  
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Ponudnik je seznanjen, da so neposredna plačila podizvajalcem s strani naročnika 
obvezna v skladu  z osmim odstavkom 71. člena ZJN-2. Za izvedbo neposrednih plačil 
mora ponudnik svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno 
potrdil.  
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo s katerim pooblašča naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa, neposredno plačuje podizvajalcem, ter soglasje 
podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika). 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoj iz tretje 
točke točke 2.12 teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi 
javnega naročila.  
 
Navedeni obvezni pogoj, ki ga ZJN-2 predvideva za podizvajalce, velja tudi za vse 
podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. 
kupoprodajne pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). 
Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi 
(zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), kasneje preveri 
izpolnjevanje navedenega pogoja. V kolikor podizvajalci pogoja ne izpolnjujejo, jih 
ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za 
krivdno razvezo okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe. 
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z naročnikom ali med njegovim 
izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati 
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od 
sklenitve te pogodbe. 
 
Če se po sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe o izvedbi javnega 
naročila z izbranim ponudnikom zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z 
novim podizvajalcem mora izbrani ponudnik v 5 dneh po spremembi naročniku predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je 

bil le ta zamenjan, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno                         

novemu podizvajalcu in  
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim 
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe. V tem primeru: 
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 

oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 
naročila; 

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero 
uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
 
1.5.3  Skupna ponudba 
 
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne 
ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni 
izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 
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- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila; 
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, pogodbe in okvirnega sporazuma,  
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi 

pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da 

odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.  
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak partner iz skupine 
ponudnikov posamično izpolnjevati naslednje pogoje iz točke 2.12 teh navodil: 
- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov),  
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, 
- ekonomske in finančne pogoje (ekonomska in finančna sposobnost). 
 
Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz točke 2.12 teh navodil pa lahko partnerji iz skupine 
ponudnikov izpolnjujejo skupno.  
 
 
1.6 Pojasnila razpisne dokumentacije 
 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko 
portala javnih naročil1. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil. 
 
Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s 
pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno oz. 
najkasneje do 13.11.2015 do 11:00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z 
razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo 
ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno. 
 
 
1.7 Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, 
da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno 
dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani  (http://www.ukc-mb.si) in na portalu 
javnih  naročil.  
 
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne 
dokumentacije. 
 
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 6 ali manj dni 
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. 
 
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 
 
1.8 Sestanek s potencialnimi ponudniki 
 
Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo. 
 
 
 

                                                 
1
 http://www.enarocanje.si 
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II PONUDBA 
 
 
2.1 Jezik 
 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega 
materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku. 
 
 
2.2 Popolnost ponudbe 
 
Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna. Ponudnik mora v ponudbi predložiti: 
 
1. izjavo ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1); 
2. izjavo ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2); 
3. izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-3); 
4. izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (OBR-4) (izpolnjen za vse vrste 

blaga oz. skupine blaga za katere oddaja ponudbo; natisnjen izvod in prenosni medij 
– zgoščenka*); 

5. izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (OBR-5) (izpolnjen za vse vrste 
blaga oz. skupine blaga za katere oddaja ponudbo; natisnjen izvod in prenosni medij 
– zgoščenka*); 

6. vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6); 
7. vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7); 
8. izjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 teh navodil (OBR-8); 
9. izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v primeru, da bo 

ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil); 
10. soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9);  
11. BON-2 izdan s strani AJPES-a.; 
12. seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh navodil  (velja v primeru, 

da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh 
navodil); 

13. pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila 
podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil), 

14. soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo 
ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 teh navodil); 

15. akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s 
skupno ponudbo; glej točko 1.5.3  teh navodil); 

16. dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej 
točko 1.5.1 teh navodil); 

17. lastna izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 
(glej opombo k 17. točki); 

18. dokumente in dokazila zahtevana v »Dodatnih zahtevah naročnika glede kakovosti 
izdelkov. 

      
*Ponudniki lahko predložijo samo en prenosni medij, na katerem sta izpolnjeni 
»Specifikacija zahtev naročnika« in »Specifikacija ponudbe s cenami«. 
 
*Opomba k 17. točki: 
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Naročnik v skladu s šestim  odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011; ZintPK-UPB2) od ponudnikov zahteva, da v ponudbi 
predložijo lastno izjavo oziroma naslednje podatke: 
 
- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo 

tihih družbenikov,  
- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
 
Za fizične osebe mora izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež 
lastništva. 
 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih 
ima to v skladu z določbo šestega odstavka 14. člena ZintPK za posledico ničnost 
pogodbe. 
 
V kolikor obstaja javna evidenca za katerega izmed podatkov, ki jih naročnik zahteva v 
razpisni dokumentaciji, se lahko ponudnik v ponudbi sklicuje na javno evidenco. 
 
V primeru odstopanja natisnjenega izvoda od prenosnega medija, bo naročnik upošteval 
natisnjen izvod. 
 
V »Specifikaciji zahtev naročnika« je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, 
navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi 
zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo 
raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo. 
 
Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim 
zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so 
opredeljene v obrazcu OBR-4 »Specifikacija zahtev naročnika« in obrazcu OBR-4.1 »Opis 
tekstilnih izdelkov in tehnične zahteve naročnika za posamezne skupine blaga« ter v 
dodatnih zahtevah naročnika glede kakovosti izdelkov. 
 
Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo 
ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 
 
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. 
 
Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 te točke so sestavni del te razpisne 
dokumentacije. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). 
 
Pri skupinah 1, 2, 4 in 5 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga. 
 
Ponudnik mora pri skupinah 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17  ponuditi 
100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine. 
 
V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorcev, je treba le-te 
dostaviti v roku 7 dni, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje 
javnega naročila. 
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2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe 
 
Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se 
je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in 
dokumentov ni dovoljeno spreminjati.  
 
Ponudnik mora podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca 
okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati 
in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.2 teh navodil. 
 
V specifikaciji zahtev naročnika mora ponudnik obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga 
naslednje podatke: 
- pakiranje, 
- proizvajalca, 
- zaščiteno ime, 
- kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga. 
 
V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od razpisanega, mora ponujeno ceno 
preračunati na razpisano pakiranje. 
 
V specifikacijo ponudbe s cenami je treba vpisati: 
- ceno brez DDV, 
- davčno stopnjo (%). 
 
Vsi listi ponudbe morajo biti zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom ali 
unikatno nalepko ponudnika tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati.  
 
 
2.4 Listine v ponudbi 
 
Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki je ni treba notarsko overiti. 
Izjema od tega so listine tujih ponudnikov (glej točko 1.5.1 teh navodil), ki morajo biti 
predložene izključno v originalu. 
 
Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te 
razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-
ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb. 
 
 
2.5 Predložitev ponudbe 
 
Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju 
ponudb možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici morajo biti 
vidne naslednje oznake: 
 
1. naročnikov naslov: 

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 
Oddelek za javna naročila 
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 

2. oznake: 
• »NE ODPIRAJ – PONUDBA«;   
• številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil in Uradnem listu EU; 
• predmet naročila: »TEKSTILNI IZDELKI«. 
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3. ponudnikov naslov (na hrbtni strani) 
 
Ponudniki lahko ponudbe v pisni obliki dostavijo naročniku po pošti (na naslov iz prve 
točke te točke) ali jo predajo osebno v pisarni »Oddelka za javna naročila« (stavba 
številka 9). 
 
 
2.6 Rok za predložitev ponudbe 
 
Ponudbe je treba predložiti do 24.11.2015 do 11:00 ure na naslov naročnika iz prve točke 
točke 2.5. Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz 
predhodnega stavka. 
  
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi in razpisni 
dokumentaciji, se bo štelo, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po 
končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku z navedbo, da je 
prepozna. 
 
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za predložitev ponudb, a prispe k 
naročniku po poteku roka, ni pravočasna ponudba in bo po javnem odpiranju ponudb 
neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna. 
 
 
2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe 
 
Ponudnik lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev 
ponudbe. 
 
Ovojnico, ki se nanaša na eno od navedenih dejanj iz prejšnjega odstavka, mora 
ponudnik opremiti z oznakami: “SPREMEMBA PONUDBE” ali “DOPOLNITEV 
PONUDBE” ali “UMIK PONUDBE”, navesti predmet naročila, številko objave javnega 
naročila, naročnikov naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.  
 
Po roku za predložitev ponudb navedena dejanja niso možna.  
 
 
2.8 Popravljanje napak  
 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo 
ponudbo. 
 
 
2.9 Dopustne dopolnitve ponudbe 
 
Če je ponudba formalno nepopolna, bo naročnik zahteval, da jo ponudnik v ustreznem 
roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Če ponudnik v roku, ki ga določi 
naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo 
izločiti. 
  

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati: 
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v 

okviru meril, 
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- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila 
v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom 
naročanja, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku 
javnega naročanja. 

 
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri 
tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
 
 
2.10 Navedba zavajajočih podatkov 
 
Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na 
razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik 
Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podati predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2.  
 
 
2.11 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev 
 
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno 
s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih 
želi naročnik preizkusiti. 
 
V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorcev, je treba te predložiti 
najkasneje v roku 7 dni. V kolikor ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne 
dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka 
oddaje javnega naročila. 
 
 
2.12 Obvezni pogoji 
 
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko 
sodeluje v postopku. Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi 
izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil:  
 
1. ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, 

pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljnjem besedilu: KZ-1): 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
- goljufija (211. člen KZ-1), 
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
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- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. Člen 

KZ- 1), 
- pranje denarja (245. člen KZ-1), 
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1); 

 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 
2. ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV; 

 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 
3. ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v 

kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 
eurov ali več; 

 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 
4. ponudnika, če je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za 

začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 

 
5. ponudnika, če je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek 

stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 

 
6. ponudnika, če je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za 

začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z 
njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali 
je v katerem koli podobnem položaju; 

 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
7. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu; 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
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Ekonomska in finančna sposobnost: 

 
8. da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva 

sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0; 
 Dokazilo: BON-2, ki ga izda AJPES;  
 Dokument ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe. 
 
Tehnična in/ali kadrovska sposobnost: 
 
9. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga, za katere oddaja ponudbo (velja za 

skupine 1, 2, 4 in 5); 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 
10. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin za katere 

oddaja ponudbo (velja za skupine 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17); 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8); 
 
11. da blago, za katero oddaja ponudbo, ustreza vsem zakonom, pravilnikom in 

predpisom, ki so v času veljavnosti javnega naročila v veljavi v Republiki Sloveniji; 
 Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-8). 
 
 
Opomba: 
- Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoj iz tretje 

točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Kot 
dokazilo za izpolnjevanje navedenih pogojev je potrebno v ponudbi predložiti Izjavo o 
izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) za vsakega priglašenega 
podizvajalca. 

 
Obrazec za ocenjevanje ponudnika je priloga teh navodil. 
 
 
2.13 Izločitev ponudb 
 
Naročnik bo izločil: 
- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb iz 

točke 2.6 teh navodil); 
- ponudbe, ki ne bodo pravilno označene (ponudbe, ki ne bodo označene v skladu s 

točko 2.5 teh navodil); 
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.2 in 2.12 teh navodil; 
- ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami. 
 
 
2.14 Ponudbena vrednost 
 
Cene morajo biti podane v evrih (EUR). 

 
Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, carinske ter 
morebitne druge stroške), popuste in rabate. Posebej je treba izkazati stopnjo in znesek 
davka na dodano vrednost.  
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Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s 
količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse 
stroške in davek na dodano vrednost. 
 
Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja pogodbe, sklenjene za posamezno 
obdobje iz točke 4.2 teh navodil. 
 
V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga oz. skupino blaga prejel samo eno 
popolno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od 
pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 31.12.2016. Naročnik v tem 
primeru ne bo odpiral konkurence. Po dvanajstih mesecih od dneva sklenitve okvirnega 
sporazuma je sprememba cene možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o 
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) oz. po predpisu, ki ta pravilnik 
nadomešča. Stranki okvirnega sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks 
cen življenjskih potrebščin. 
 
Uskladitev cene bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k okvirnemu sporazumu. 
 
 
2.15 Merilo 
 
Naročnik je merilo za ocenjevanje ponudb razdelil, in sicer: 
 
 
2.15.1   Merilo za skupine 1, 2, 4 in 5: 
 
• najnižja končna cena posamezne vrste blaga. 
 
 
2.15.2   Merilo za skupine 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17: 
 
• najnižja končna vrednost posamezne skupine blaga. 
 
Opomba: 
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako ceno za isto vrsto blaga oz. enako 
vrednost za isto skupino blaga, bo naročnik za te vrste blaga oz. skupino blaga opravil 
žrebanje – izvlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili 
enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. 
Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi. 
 
 
2.16 Izbira ponudnika 
 
Izbran bo ponudnik, ki bo: 
- predložil popolno ponudbo ter bo 
- ponudil najnižjo končno ceno posamezne vrste blaga oz. najnižja končna vrednost 

posamezne skupine blaga. 
 
Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih 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 družbe. 
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2.17 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati do 24.05.2016. 
 
V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti 
ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani 
v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo 
zavarovanje za resnost ponudbe. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano 
ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja 
ponudbo.  
 
 
2.18 Variantne ponudbe 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.  
 
 
 
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 24.11.2015 ob 13:00 uri v sejni sobi nabavne službe, 
stavba št. 3 (3. nadstropje). 
 
V skladu z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 so javni podatki količina iz specifikacije, 
cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.  
 
Zapisnik o odpiranju ponudb bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbe, 
po pošti v roku treh delovnih dni  po javnem odpiranju ponudb. 
 
 
 
IV SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE 
 
4.1 Sklenitev okvirnega sporazuma 
 
Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe popolne, sklenil 
okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 6 točke 2.2 
teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje od pravnomočnosti obvestila o oddaji 
javnega naročila do 31.12.2016. 
 
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega 
poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla 
ne želi skleniti. 
 
Ker naročnik za leto 2016 oz. za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 trenutno še 
nima zagotovljenih finančnih sredstev, bo okvirni sporazum v tem delu sklenjena 
pod odložnim pogojem. 
 
Okvirni sporazum bo v delu, v katerem sredstva niso zagotovljena, začela veljati 
šele, ko in če bodo sredstva zagotovljena. 
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4.2  Predvideni obdobji 
 
Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v 
naslednjih obdobjih: 
 
- od pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 31.12.2015 (prvo obdobje); 
- od 01.01.2016 do 31.12.2016 (drugo obdobje). 
 
V posameznem obdobju bo naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral 
najugodnejšega ponudnika za posamezne vrste blaga oz. skupine blaga iz predmetnega 
naročila na podlagi meril iz točk 2.15.1 in 2.15.2 teh navodil. 
 
V primeru, da bo naročnik za posamezno vrsto blaga oz. skupino blaga prejel samo eno 
popolno ponudbo, naročnik za te vrste blaga oz. skupine blaga ne bo odpiral konkurence. 
V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje od 
pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 31.12.2016. 
 
 
4.3 Sklenitev kupoprodajne pogodbe 
 
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točk 2.15.1 in 2.15.2 teh 
navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določilih vzorca kupoprodajne pogodbe iz  
točke 7 točke 2.2 navodil. 
 
Ponudnik je dolžan podpisati kupoprodajno pogodbo v roku 10 dni po prejemu 
kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti. 
 
 
4.4 Sklenitev dogovora 
 
Za primer naročnikove morebitne nezmožnosti poravnavanja svojih obveznosti v roku 30 
dni in v želji po stabilizaciji poslovanja, bo naročnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma 
oz./in pogodbe predlagal sklenitev dogovora o načinu in teku zamudnih obresti. 
Sklenitev tega dogovora ne bo vplivala na veljavnost okvirnega sporazuma in/oz. 
pogodbe.  
 
Glede na dejstvo, da se naročnik nahaja v težki finančni situaciji, bo naročnik ponudnikom 
hkrati s podpisom okvirnega sporazuma in/oz. pogodbe poslal tudi dogovor o načinu in 
teku zamudnih obresti. Dogovor bo natančno definiral položaj obeh pogodbenih strank v 
primeru, če naročnik svojih obveznosti do dobaviteljev ne bo mogel poravnati v roku 30 
dni od dneva prejema računa.  
 
 
 
V KONČNA DOLOČILA 
 
Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma in celotne razpisne 
dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi 
ZJN-2 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07). 
 
 
 



17 
 

UKC Maribor Tekstilni izdelki 

VI PRAVNO VARSTVO 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 
določbami Zakona o  pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 95/14 ZIPRS1415-C), po postopku in na 
način kot ga določa zakon. 
 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, 
ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če 
zakon, ki  ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno 
varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno 

osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem, 
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev in iz katerega sklada. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR. 
 
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks 
za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje 
proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v 
predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL 
(oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V 
kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta 
spredaj vpiše 0). 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico na naslov naročnika:  
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 
Oddelek za javna naročila 
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor.  
 
Ponudnik mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
javna naročila (Ministrstvo RS za javno upravo).  
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 
razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN , 
vloži v osmih 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 iz razpisne dokumentacije ali predhodno 
objavljenega obvestila o naročilu, ali 

- prejema povabila k oddaji ponudb. 
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Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila 
aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 
15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, 
ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 
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C) DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE 
KAKOVOSTI IZDELKOV 

 

 

POSEBNI POGOJI 

 

1. Da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v opisu 
tekstilnih izdelkov in tehničnih zahtevah naročnika za posamezne skupine blaga. 

 

2. Da bo ponudnik predložil vzorce zahtevanega razpisanega blaga skupaj s 
specifikacijo tehničnih podatkov o blagu ali poročilom o preskusu blaga od uradno 
pooblaščene institucije. Za skupine 2, 6, 7, 8, 9 in 17 ponudnik ne dostavlja vzorcev, 
ampak mora v ponudbi predložiti katalog ponujenih izdelkov. 

 

3. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnično specifikacijo tkanine (surovinski sestav, 
fizikalni in kemijski parametri, krčenje, simboli nege) ter natančna navodila 
vzdrževanja s poudarkom na barvno obstojnost (industrijsko pranje). Tkanina mora 
ustrezati standardu ǑKO-TEX (velja za skupine: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 
16). 

 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vzorce tkanin skupaj s specifikacijo tehničnih 
podatkov o tkanini ali poročilom o preskusu blaga od uradno pooblaščene institucije. 
Vzorci tkanin morajo biti označeni na način, da si naročnik sam lahko zagotovi 
istovetnost vzorca s kasneje uporabljenim materialom pri vzorčni količini izdelkov, ki 
jih bo ponudnik izdelal. Za vse artikle iz skupine 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16. 
Pred izdelavo predmodelov se potrdi samo tkanina. 

 

4. Vzorcev in katalogov naročnik ne bo vračal. 
 

5. Ponudnik ima možnost ogleda tekstilnih izdelkov v UKC Maribor. Kontaktna oseba za 
ogled tekstilnih izdelkov je vodja oddelka za oskrbo s tekstilom Marjana VRTIN, tel. 
št.: (02) 321 29 95. 

 

 

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA  

 

1. Vsi razpisani tekstilni artikli, vključno z vsemi dodatki (logotip, etikete, gumbi, ježki, 
elastika), morajo ustrezati zahtevam bolnišnične nege – industrijsko pranje. Tem 
pogojem morajo ustrezati barvne obstojnosti izdelkov po SIST ISO 105-C06. 

  

2. Naročnik zahteva barvno obstojnost izdelkov pri pranju 90°C in 60°C in likanju do 
180°C. Barvni izdelki ne smejo spremeniti po pranju barvne nianse (vsa pralna 
sredstva vsebujejo optična belilna sredstva). 

 

3. Vse navedene dimenzije veljajo za oprane, zlikane in posušene izdelke, ki morajo biti 
oblikovno stabilni. 

 

4. Naročniku je potrebno predložiti zahtevane reprezentančne testne vzorce z 
odgovarjajočimi tehničnimi podatki (surovinski sestav, fizikalni in kemijski parametri, 
krčenje, simboli nege). 
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5.  Delovno zaščitna oblačila in obutev morajo biti v skladu s Pravilnikom o osebni 
varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in 76/11). 
Standardom SIST EN  ISO 13688: 2013  Varovalna obleka – Splošne zahteve.  

Obutveni izdelki morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN ISO 20345:2012 
Osebna varovalna oprema – Zaščitna obutev in SIST EN ISO 20347:2012 Osebna 
varovalna oprema – Delovna obutev. 

 

6. Tekstilni izdelki morajo biti tiskani na belem fondu, barvni ali pestro tkani z reduktivnimi 
barvili. 

 

7. Prevzeli in testirali se bodo le tekstilni izdelki, ki izpolnjujejo vse navedene zahteve 
naročnika. 

 

8. Logotip UKC Maribor velikost 2 cm, ki je opcijsko lahko vezen, vtkan ali natisnjen. 
 

VZOREC 1   MODRA RDEČA BARVA  VEZEN ALI NATISNJEN 

 

VZOREC 2     MODRA BARVA  - VTKAN 

UKC MARIBOR 

 

VZOREC 3     MODRE BARVE NATISNJEN 

UKC MARIBOR 

 

9.  Razpisano blago za skupine 10, 11, 12, 13 in 14 mora imeti obvezno vezen logotip 
(vzorec 1), razen izdelki pod zaporedno številko 3 za skupino 13 in izdelki pod 
zaporedno številko 7, 8 in 9 za skupino 14 morajo imeti natisnjen logotip (vzorec 1). 

       
Razpisano blago za skupine 1, 5 in 16 morajo imeti vezen ali natisnjen logotip     
(vzorec1), razen izdelka pod zaporedno številko 1 (brisača frotir) in 2 (brisača frotir 
kopalna) za skupino 1 morata imeti vtkan logotip (vzorec 2). 

 
 Razpisano blago za skupino 15 mora imeti vtkan ali natisnjen logotip UKC Maribor 
razen izdelkov pod zaporedno številko 2, 4, 5, 7, 10 in 11, ki morajo imeti natisnjen 
logotip (vzorec 3) in izdelkov pod zaporedno številko 1, 3, 6, 8 in 9, ki morajo imeti 
vtkan logotip  (vzorec 2). 

 

       Razpisano blago za skupine  2, 3 in 4 mora imeti natisnjen logotip (vzorec 3)razen  

      izdelki pod zaporedno številko 4, 5, 6 in 8 za skupino 2, ki so brez logotipa. 

 

10. Ponudnik mora naročniku brezplačno dostaviti dva vzorca izdelkov za skupine (1, 3, 4, 
5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16) katere bo naročnik testiral skladno z zahtevami 
postopkov nege. Vzorce mora označiti z imenom podjetja, prepoznavno številko (ime 
programa) po razpisanem seznamu, zaradi zagotavljanja identičnosti ponujenega in 
dobavljenega artikla v razpisnem seznamu. Predložene izbrane vzorce blaga obdrži 
naročnik.  
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11. Vsi kosi delovnih oblačil morajo imeti nalepljene etikete označene z delovišči, ime, 
priimek in leto izdelave izdelka za skupine 10, 11, 12, 13 in 14. Zgornji deli oblačil 
morajo imeti nalepljeno etiketo na notranji strani (levi ali desni - gumbnice), spodnji pa 
na notranji/zunanji strani v pasu. Etikete morajo biti pralno obstojne. Elastika (hlače, 
krila) mora teči v pasu prosto, ne sme biti zašita. 

 
 
V primeru, ko naročnik zahteva skladnost s posameznim standardom, lahko ponudnik 
dokazuje izpolnjevanje zahteve z zahtevanim ali enakovrednim standardom. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 

UKC Maribor                                                                                                                     

1 

D) NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM  "JAVNA NAROČILA  
     UKC MARIBOR" 
 

 

I. POTEK NAMESTITVE PROGRAMA: 
 

 
1. V okolju Okna 95/98, ME, XP, VISTA izberite ikono START ¦ ZAŽENI ¦ vpišite CD 
ENOTA:SETUP ¦ pritisnite ENTER. 
Če uporabljate Windows z angleškimi ukazi pa izberite START ¦ RUN ¦vpišite 
ENOTA:SETUP ¦ pritisnite ENTER. 
 
 
2. Sledite navodilu za namestitev programa 
(4x kliknite naprej in 1x končaj) Cilj namestitve lahko poljubno spreminjate. 
 
3. Po uspešni namestitvi se bo prikazalo sporočilo z opozorilom, da je program uspešno 
nameščen 
 

Zdaj so se na vašem računalniku ustvarile naslednje bližnjice v skupini PROGRAMI: 
 

� Disketa – prenos podatkov (predpogoj za delo s programom za Javna naročila) 
� Javna naročila UKC MARIBOR  (glavni program za: 

� vpis cen  
� vpis podatkov o artiklu 

� Odstranitev programa  (briši program iz sistema) 
 
 
4. Prenos podatkov na medij :  
 

Kliknete ikono START ¦ PROGRAMI ¦ UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2015 –¦ 
Disketa – prenos podatkov ¦ enter ¦ zaprete okno "Kopiraj". 

    
5. Sedaj ste opravili vse potrebne prenose za delo s programom Javna naročila (glej točko II).       
 
6. Odstranitev programa (Slika 1) 
 

Kliknete ikono START ¦ PROGRAMI ¦ UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2015 - ¦ 
Odstranitev programa ¦ označite Automatic  -  finish. 
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Slika 1: Odstranitev programa 
 
Če uporabljate Windows 3.* se bo prikazala še ena ikona:  
� Uninstall naročila (odstranitev programa) 

 
Opozorilo:  
Ta izbira bo izvedla odstranitev programa iz vašega računalnika. Ne uporabljajte je dokler ne 
zaključite vnosa podatkov in ne pošljete disketo z vašimi podatki na naslov UKC Maribor. 
Odstranitev programa v okolju Okna izvedete tudi z ukazom "Dodaj/Odstrani programe".  
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II. DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR" 
 
Program poženete s klikom na: 
 

START ¦ PROGRAMI ¦ UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2015 - ¦ Javna naročila 
UKC MARIBOR.  
 

 

 
Slika 2: Okno "Javna naročila za leto 2015 " 

Meniji: 
a) Datoteka  

• Nastavitev tiskalnika (izberemo privzeti tiskalnik) 
• Izvoz datoteke Podatki.Dat… (prenos podatkov v DBF obliko) 
• Uvoz datoteke… (uvoz podatkov iz DBF oblike) 
• Podatki o ponudniku (vpišite vaše podatke; izpišejo se na specifikaciji) 
• Izhod (zaključek dela s programom). 

 
 
 
b) Pregled podatkov in vnos sprememb (glavni del programa) 

� V tem meniju boste dobili možnost pregleda vseh podatkov po skupinah. Izdelek lahko 
iščete po skupini ali po nazivu. Možen je pogled samo za tiste izdelke, katerim niste vnesli 
ceno (izbor : CENA = 0). 
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� (Vnos in) spreminjanje podatkov (Slika 4) 
Podatek vnesete in  spremenite tako, da označite vrsto blaga in izberete "Sprememba 
podatka" ali pritisnete Alt+S ali pa pritisnete "ENTER". Prikaže se vam novo okno, v 
katerega vpišete podatke. Za skupine je :  
• omogočen: vpis podatkov kot so : proizvajalec, zaščiteno ime, pakiranje, kat. št.,  
• omogočen : vpis podatkov kot so : pakiranje, cena brez DDV  in stopnja DDV. V 

kolikor ne želite podati ponudbe za določen artikel, ne vpišite nobenega podatka v 
omenjena polja.  

 
Če ste podatke pravilno vnesli in izbrali "OK", se bodo vneseni ali spremenjeni podatki 
prikazali pri izbranem izdelku. 
 
 
 

Slika 3: Vnos in spreminjanje podatkov 
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� Izpisa specifikacije 
 
Če označite polje "Izpis BREZ CEN" boste dobili izpis "Specifikacija zahtev 

naročnika)", in sicer s količinami do 31.12.2015.  
 
Če označite polje "Izpis S CENAMI" boste dobili izpis "Specifikacija ponudbe s 

cenami)", in sicer s količinami za prvo obdobje.  
 
Izpisi vam omogočajo izpis podatkov na tiskalnik, zaradi lažje kontrole. Pri izpisu lahko 
uporabljate različne možnosti (določene strani, predogled, povečava...). Če ste si premislili 
in ne želite izpisa, izberite "Izhod".  

 
Opomba: Potrebno je natisniti »IZPIS S CENAMI in IZPIS BREZ CEN«. 
 
Predložiti je potrebno izmenljiv medij z vsebino podatkov. 
 

 
 
 

Slika 4: Prikaz gumbov za izpis 
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� S klikom na gumb "PONUDNIK" lahko vpišete vaše podatke. Podatke o ponudniku 
morate vpisati, saj sicer ne boste mogli izvesti izpisa. 

� Po izbiri "Nazaj" se boste vrnili v osnovni meni. 
c) Prepis podatkov – 2 opciji 

� na IZMENLJIV MEDIJ 
Ta izbira vam omogoča pripravo podatkov, na kateri bodo vaši podatki za vrste blaga oz. skupine, na katere se 
prijavljate in podatki o cenah z vključenimi popusti.  Po končanem vnosu podatkov kopirate podatke na 
poljuben medij (CD ROM, USB KLJUČ ipd.) 
� na DISKETO  
Ta izbira vam omogoča pripravo diskete, na kateri bodo vaši podatki za vrste blaga oz. skupine, za katere 
oddajate ponudbo in podatki o cenah. Po končanem vnosu za vse skupine kreirate disketo.  
Opozorilo:  
Pred prenosom podatkov/cen na disketo morate biti v osnovnem meniju . Če boste poskušali kreirati disketo 
in boste še imeli odprto datoteko s podatki (na zaslonu se vidi okno s podatki), se bo sistem odzval z 
opozorilom, da je pristop do podatkov onemogočen. Zaradi velike količine podatkov pri nekaterih 
dobaviteljih je OBVEZNO vstaviti v disketni pogon PRAZNO disketo. Če na disketi ne bo dovolj prostora 
se ne bodo prenesli vsi podatki. Disketa ne sme biti zaščitena proti pisanju.  

  
Slika 5 : Prenos podatkov na medij 

 
V ciljni mapi programa označite vse datoteke (ukaz CTRL+tipka A). Z desnim klikom »miške« se odpre meni 
v katerem kliknete : POŠLJI ali SEND TO ¦ IZBERETE MEDIJ (npr. DVD-RW pogon, USB KLJUČ 
ipd ¦ 

 
Opozorilo:  
Po prenosu podatkov preverite ali so podatki na izbranem mediju. Izbrani medij priložite k ponudbi. 
 

e) Vizitka. Ta izbira vam bo dala na zaslonu podatke o kontaktni osebi iz UKC Maribor v primeru morebitnih 
nejasnosti v zvezi s samim programom. (Center za informatiko – Janez Krempl, tel.: 02/321-27-30; Oddelek 
za nabavo zdr. materiala in storitev Matej Španinger, tel.02/321-28-08). ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO! 



UKC Maribor Tekstilni izdelki 

E) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA 
 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 
TEKSTILNI IZDELKI 

 
 

Ponudnik:_________________________________________________________ 

 

 

Zap. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
1. Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije 

(OBR-1). 
DA NE 

2. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični 
(nezavajajoči) (OBR-2). 

DA NE 

3. Obrazec ponudbe (OBR-3). DA NE 

4. Izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (natisnjen 
izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-4). 

DA NE 

5. Izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (natisnjen 
izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-5). 

DA NE 

6. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6).  DA NE 

7. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-7).  DA NE 

8. 
Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-8). 

DA NE 

9. Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-8.1) (velja v 
primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

10. 
Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-9). DA NE 

11. BON-2. DA NE 

12. Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh 
navodil  (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

13. Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za 
neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo 
ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 
1.5.2 navodil). 

 
DA 

 
NE 

14. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila 
sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 

DA NE 

15. Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi 
naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.5.3   navodil). 

DA NE 



UKC Maribor Tekstilni izdelki 

 

Zap. 
št. 

Dokumenti: 
Priložen - 
ustreznost 

 
16. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za 

tuje ponudnike; glej točko 1.5.1 navodil). 
DA NE 

17. Lastna izjava o  udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom. 

DA NE 

18. Dokumenti in dokazila zahtevana v »Dodatnih zahtevah 
naročnika glede kakovosti izdelkov 

DA NE 

 
 



  OBR-1 

UKC Maribor Tekstilni izdelki 

PONUDNIK 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O SPREJEMANJU  

ZAHTEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
Izjavljamo, da sprejemamo vse zahteve te razpisne dokumentacije. 
 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo 
tekstilnih izdelkov. 
 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ………………….. 
 
 
 

Žig in podpis ponudnika: 
 

……………………………. 



  OBR-2 

UKC Maribor Tekstilni izdelki 

PONUDNIK 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH 

PODATKIH 
 
 
 
 
Izjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči. 
 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo 
tekstilnih izdelkov. 
 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ………………….. 
 
 
 

Žig in podpis ponudnika: 
 

……………………………. 
 



  OBR-3 

UKC Maribor Tekstilni izdelki 

 
P O N U D B A  

 
 
1. Opis predmeta javnega naročila:   TEKSTILNI IZDELKI 

 

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
2. Ponudbena vrednost v EUR z DDV: 
 

…………………………………………………... 

3. Podatki o ponudniku 

3.1 Firma oz. ime:  
                             …………………………………………………………… 
3.2 Naslov:  
                   …………………………………………………………… 
3.3 Zakoniti zastopnik:  
                                     …………………………………………………………… 
3.4 Identifikacijska številka za DDV:  
                                                         …………………………………………………………… 
3.5 Matična številka:  
                                 …………………………………………………………… 
3.6 Številka transakcijskega računa:  
                                                          …………………………………………………………… 
3.7 Telefonska številka:  
                                      …………………………………………………………… 
3.8 Številka  telefaxa:  
                                   …………………………………………………………… 
3.9 E-mail:  
                 …………………………………………………………… 
3.10 Kontaktna oseba:  
                                     …………………………………………………………… 
3.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in kupoprodajne pogodbe: 
 
…………………………………………………………… 
 

 
Dne: ………………….. 

Žig in podpis ponudnika: 
 

…………………………. 



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
01

Izdelki iz tekstila
Bolniški program CPV: 19242000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BRISAČE FROTIR 144053 KOM 4.5001

BRISAČE FROTIR KOPALNA 144075 KOM 12

HLAČE PIDŽAMA - MOŠKE 144231 KOM 3003

HLAČE PIDŽAMA - ŽENSKE 144077 KOM 3004

JOPICA PIDŽAMA - MOŠKA 144282 KOM 5005

JOPICA PIDŽAMA - ŽENSKA 144087 KOM 3006

KRPA ZA UMIVANJE 146170 KOM 1.0007

PLAŠČ FROTIR BOLNIŠKI 144584 KOM 18

PODLOGA TETRA - DVOJNA 391603 KOM 1009

PODLOGA TETRA - ENOJNA 523984 KOM 1.00010

SLINČKI VELIKI 391581 KOM 111

SRAJCA BOLNIŠKA 144878 KOM 30012

SRAJCA OPERACIJSKA 391573 KOM 40013

SRAJCE ZA TEŽJE BOLNIKE 392022 KOM 30014

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
02

Izdelki iz tekstila
Oprema za postelje CPV: 39518200

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLAZINA VELIKA 127576 KOM 4001

ODEJA MALA 144428 KOM 502

ODEJA VELIKA 144401 KOM 13

PLATNO GUMIRANO 145696 M 14

VLOŽEK POSTELJNI ENODELNI VELIKI 144975 KOM 15

VLOŽEK POSTELJNI OTROŠKI 144983 KOM 16

VREČA ZA UMAZANO PERILO 145009 KOM 5007

ZAŠČITA ZA POSTELJNI VLOŽEK 144123 KOM 18

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
03

Izdelki iz tekstila
Operacijski program CPV: 39518200

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

HLAČE OPERACIJSKE 216755 KOM 11

KOMPRESA - PREKLANA 146323 KOM 12

KOMPRESE 144347 KOM 2003

PLAŠČ OPERACIJSKI za večkratno uporabo 144622 KOM 1004

RJUHA - PREKLANA 392243 KOM 1005

RJUHA OPERACIJSKA 391565 KOM 506

RJUHA ZA VEČKRATNO UPORABO 144070 KOM 17

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
04

Izdelki iz tekstila
Kuhinjski program CPV: 39525800

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

KRPA ČISTILNA 146382 KOM 11

OTIRAČI ZA POSODO 144509 KOM 1.0002

POKRIVALA ZA Č.K. - DVOJNA 391620 KOM 13

POKRIVALA ZA Č.K. - ENOJNA 391646 KOM 14

PRT NAMIZNI 144819 KOM 15

PRT ZA TESTO 226661 KOM 16

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
05

Izdelki iz tekstila
Otroški program CPV: 33751000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

HLAČE - ŽABICE 144215 KOM 11

HLAČE PIDŽAMA OTROŠKE 144223 KOM 12

HLAČE- ŽABICE KRATKE 392120 KOM 13

JOPICA PIDŽAMA OTROŠKA 216763 KOM 14

KAPICA OTROŠKA 391611 KOM 15

MAJčKA SPODNJA 392111 KOM 16

MAJČKA ZA DOJENČKA 144266 KOM 2007

PLAŠČ FROTIR - OTROŠKI 144649 KOM 18

PLENICE 144673 KOM 5009

PLENICE ZA ŠIROKO POVIJANJE 391590 KOM 10010

SLINČKI MALI 225100 KOM 111

SRAJČKA ZA DOJENČKA 391638 KOM 30012

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
06

Izdelki iz tekstila
Tekstil in tekstilni izdelki CPV:

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLAGO ZA BRISAČE FROTIR 145211 M 11

BOMBAŽNA TKANINA 224286 M 12

FLIZELIN RETEX netkan 264474 M2 13

PLATNO BARVASTO TISK 145661 M 14

PLATNO BELO 150 CM ŠIRINE 145688 M 15

PLATNO BELO 80 CM ŠIRINE 145670 M 16

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
07

Izdelki iz tekstila
Delovna obutev in delovna zaščita CPV: 18813200

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

COKLI PREGIBNI 144126 PAR 11

COPATI VELIKI PVC 310662 PAR 102

ČEVLJI DELOVNI VISOKI 144178 KOM 13

ČEVLJI NIZKI DELOVNI USNJENI 144177 PAR 14

ČEVLJI ORTOPEDSKI 392081 PAR 15

GALOŠI OPERACIJSKI 144185 PAR 16

NATIKAČI - ODPRTI 144102 PAR 17

NATIKAČI - ZAPRTI 144107 PAR 18

ŠKORNJI GUMI 144894 PAR 19

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
08

Izdelki iz tekstila
Šivalni material - tekstil CPV: 19435000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BUCIKE 145190 KG 11

CENTIMETER 145319 KOM 12

ELASTIKA 145327 M 103

GUMBI SREDNJI št. 24 145416 KOM 104

GUMBI VELIKI ŠT. 28 145424 KOM 105

KEPER TRAK 145505 M 106

SUKANEC KOKSI Nm 80 259772 KOM 107

SUKANEC 100% POLIESTER Nm 100 259764 KOM 18

ŠIVANKE ROČNE 264440 KPL 19

TEKAČI ZA ZAVESE 145858 KOM 110

TRAK -LACET 391662 M 1011

VRVICA BELA 145912 M 1012

ZADRGA 80 cm 146005 KOM 113

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
09

Izdelki iz tekstila
Zaščitni pasovi CPV: 19000000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

GUMB PATENT SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA 391972 KOM 11

MAGNET ZA SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA 391999 KOM 12

PAS ZAŠČITNI  SEGUFIX  ZA  TELO ALI USTREZNA PARALELA 229962 KOM 13

PAS ZAŠČITNI- SEGUFIX ZA ROKE ALI USTREZNA PARALELA 221007 KOM 14

PAS ZAŠČITNI-SEGUFIX ZA NOGE ALI USTREZNA PARALELA 144541 KOM 15

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
10

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - beli program CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

HLAČE BELE MOŠKE 144258 KOM 1001

HLAČE BELE ŽENSKE 144033 KOM 1002

KRILO BELO 144355 KOM 13

PLAŠČ BELI 144568 KOM 1004

SRAJCA BELA MOŠKA 144886 KOM 15

SRAJCA BELA ŽENSKA 461849 KOM 16

TUNIKA BELA 302511 KOM 1007

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
11

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - barvni program CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLUZA MODRA MOŠKA 144003 KOM 11

BLUZA MODRA ŽENSKA 143997 KOM 12

HLAČE MOŠKE MODRE 143998 KOM 13

HLAČE SIVE 390704 KOM 14

HLAČE ŽENSKE MODRE 143999 KOM 15

KRILO  SIVO 390739 KOM 16

KRILO MODRO 391506 KOM 17

PREDPASNIK K UNIFORMI 144711 KOM 18

TUNIKA  SIVA 390712 KOM 19

TUNIKA MODRA MOŠKA 144017 KOM 110

TUNIKA MODRA ŽENSKA 144021 KOM 111

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
12

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za kuhinjo CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLUZA DELOVNA ZA KUHARJA 290712 KOM 11

DELOVNO KRILO 144040 KOM 12

HLAČE BELE 302503 KOM 2003

HLAČE DELOVNE ZA KUHARJA 461857 KOM 2004

OBLEKA DELOVNA, ŽENSKA 144452 KOM 15

PLAŠČ BELI - MOŠKI, ŽENSKI 144005 KOM 16

PREDPASNIK DELOVNI MOŠKI 461822 KOM 17

PREDPASNIK DELOVNI ŽENSK 144690 KOM 2008

TUNIKA BELA KUHARSKA 144048 KOM 2009

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
13

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za pralnico CPV: 18318400

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

HLAČE BARVNE 144051 KOM 101

MAJA TRIKO VELIKA 144371 KOM 102

TUNIKA DELOVNA 144025 KOM 103

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
14

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za vzdrževalce CPV: 18318400

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLUZA DELOVNA MOŠKA 391557 KOM 11

BREZROKAVNIK 144071 KOM 12

BUNDA 144088 KOM 13

HLAČE DELOVNE 144035 KOM 504

HLAČE FARMER 145181 KOM 15

KOMBINEZON 144444 KOM 16

MAJA POLO 144093 KOM 1007

PLAŠČ DELOVNI MODER - MOŠKI, ŽENSKI 144592 KOM 18

PLAŠČ DEŽNI 144614 KOM 19

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
15

Izdelki iz tekstila
Posteljni program . CPV:

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

PREGRINJALO FROTIR 144754 KOM 5001

PREVLEKA  ZA ODEJO  MALA 392073 KOM 12

PREVLEKA ZA BLAZINO 144762 KOM 103

PREVLEKA ZA BLAZINO BARVNA 391719 KOM 14

PREVLEKA ZA BLAZINO MALA 392057 KOM 15

PREVLEKA ZA ODEJO 144797 KOM 106

PREVLEKA ZA ODEJO BARVNA 391727 KOM 17

RJUHA BARVNA 391697 KOM 18

RJUHA BELA 144681 KOM 1.0009

RJUHA FLANELA 144083 KOM 1010

RJUHA MALA - FLANELA 392006 KOM 111

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
16

Izdelki iz tekstila
Filter oblačila. CPV:

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

BLUZA FILTER 230014 KOM 501

HLAČE FILTER 229997 KOM 502

PLAŠČ FILTER - rumeni 230006 KOM 2003

PLAŠČ FILTER - vijoličasti 144084 KOM 2004

PLAŠČ FILTER - za infekt 144076 KOM 2005

PLAŠČ OPERACIJSKI - dolgi rokav 144624 KOM 506

PLAŠČ OPERACIJSKI - kratek rokav 144623 KOM 507

PLAŠČI PATOLOŠKI 392103 KOM 108

ŽIG IN PODPIS:



SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
17

Izdelki iz tekstila
Zaščitne rokavice CPV:

Naziv artikla ident JN EM Razp. kol. za 12 mes Pakir. Proizvajalec Zaščiteno ime Kataloška številkaZ.Š.

ROKAVICE  POLKA 622168 PAR 11

ROKAVICE ANSEL POWERFLEX,PROTIVBODNE 702528 PAR 12

ROKAVICE MAPA 845264 PAR 13

ROKAVICE ORKA 845272 PAR 14

ROKAVICE PVC 391654 PAR 15

ROKAVICE USNJENE 226629 PAR 16

ROKAVICE USNJENE- DOLGE 622176 PAR 17

ROKAVICE VELUR 559636 PAR 18

ROKAVICE ZAŠČITNE 146480 PAR 19

ROKAVICE ZIMSKE 622150 PAR 110

ŽIG IN PODPIS:



UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   1   BOLNIŠKI PROGRAM  

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Dimenzije Logotip

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka v cm Opis izdelka UKC MARIBOR Vzdrževanje

1 BRISAČE FROTIR  144053 370 100% bombaž/ frotir 50 x 100 bele barve, po širini bordura v barvi po dogovoru, VTKAN Pranje: 90°C

2 BRISAČA FROTIR KOPALNA  144075 100 x 120 z vtkanim  logotipom in letom izdelave Sušenje: s paro

3 HLAČE PIDŽAMA - MOŠKE 144231 160
100% bombaž flanela,  keper 
beljena, kosmatena tkanina

vel. št. od       
50 - 62 bela osnova, zelene, rdeče ali modre pike TISK pri visokih temperaturah

4 HLAČE PIDŽAMA - ŽENSKE 144077 160  apretura proti mečkanju
vel. št. od           

36 - 58 ALI Beljenje: s katerim koli

5 JOPICA PIDŽAMA - MOŠKA 144282 160
vel. št. od       

50 - 62 design in model izdelka po našem vzorcu VEZEN belilnim sredstvom

6 JOPICA PIDŽAMA - ŽENSKA 144087 160 krčenje 4%
vel. št. od           

36 - 58

7 KRPA ZA UMIVANJE 146170 320 100% bombaž/ frotir 17 x 24 svetle barve

8 PLAŠČ FROTIR BOLNIŠKI 144584 370
velikost št.         

50 - 58
modra, zelena in roza, pas pritrditi in fiksirati v stranksem šivu      
model izdelka po našem vzorcu Pranje: 90°C

9 PODLOGA TETRA - DVOJNA 391603 135 100% bombaž/ tetra 80 x 130 bele barve, tisk po dolžini izdelka Sušenje/likanje: s paro

10 PODLOGE TETRA - ENOJNE 523984 135 100% bombaž/ tetra 80 x 130 UKC  MARIBOR pri visokih temperaturah

11 SLINČKI VELIKI 391581 320 100% bombaž/ frotir 50 x 70 bele barve, model izdelka po našem vzorcu Beljenje: s katerim koli

12 SRAJCA BOLNIŠKA 144878 160

100% bombaž flanela,  keper 
beljena, kosmatena tkanina  

apretura proti mečkanju                
krčenje 4% design in model izdelka po našem vzorcu belilnim sredstvom

13 SRAJCA OPERACIJSKA 391573 130
100% bombaž ali mešanica s 

pes XL bele barve, model izdelka po našem vzorcu

14 SRAJCE ZA TEŽJE BOLNIKE 392022 160

100% bombaž flanela,  keper 
beljena, kosmatena tkanina  

apretura proti mečkanju                
krčenje 4% design in model izdelka po našem vzorcu 

Stran 1



UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   2   OPREMA ZA POSTELJE

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Dimenzije Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka v cm Opis izdelka UKC MARIBOR

1 BLAZINA VELIKA 127576 950
100% BOMBAŽ                                                        
POLNILO 50% POLYESTER, 50% POLIURETAN 60 x 80 bele barve Pranje: 90°C

2 ODEJA MALA 144428 300 poliester/  bombaž 100 x 140 bele barve in pošita v kare TISK Sušenje: s paro

3 ODEJA VELIKA 144401 300
65% BOMBAŽ, 35% POLYESTER,                        
POLNILO 100% POLYESTER 140 x 200 

Beljenje: belilnim 
sredstvom

4 PLATNO GUMIRANO 145696 Pranje: 30°C, Sušenje

5 VLOŽEK POSTELJNI ENODELNI VELIKI 144975 Predloži katalog izdelka 200 x 90 x 15 NE

6 VLOŽEK POSTELJNI OTROŠKI 144983 100 x 60 x 15

7 VREČA ZA UMAZANO PERILO 145009 210 100% poliester 60 x 120 
modra, zelena, rjava, rdeča, vijolična, siva                      
model izdelka po našem vzorcu TISK

Pranje: 90°C                   
Sušenje: s paro              
Beljenje: belilnim 
sredstvom

8 ZAŠČITA ZA POSTELJNI VLOŽEK 144123 140 100 % pes - prevleka PO MERI NE
Pranje: 90°C                   
Sušenje: 120°C
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   3   OPERACIJSKI PROGRAM

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Dimenzije Logotip

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka v cm Opis izdelka UKC MARIBOR Vzdrževanje

1 HLAČE OPERACIJSKE 216755 180 100% bombaž/ platno model izdelka po našem vzorcu Pranje: 95°C

2 KOMPRESA - PREKLANA 146323 180 ZELENE BARVE 100 x 100 TISK Likanje: 180°C 

3 KOMPRESE 144347 180 PANTONE 328 C 100 x 100 
Sušenje: 180°C 
Sterilizacija

4 PLAŠČ OPERACIJSKI - za večkratno uporabo 144622 165

tekstil: 100% pes  
membrana: 100% 
poliuretan 

VELIKOSTNA ŠT. 
S-XXL

odpornost na vnos bakterij, virusov, 
vodoodbojnost,  števila pranj od 80 - 
100

Pranje: do 75°C 
Sušenje: 80°C 
Sterilizacija

5 RJUHA - PREKLANA 392243 220 100% bombaž/ platno 300 x 160 model izdelka po našem vzorcu
Pranje: 95°C 
Likanje: 180°C 

6 RJUHA OPERACIJSKA 391565 220
ZELENE BARVE                   
PANTONE 328 C 300 x 160 

Sušenje: 180°C 
Sterilizacija
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   4   KUHINJSKI PROGRAM

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Dimenzije Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka v cm Opis izdelka UKC MARIBOR

1 KRPA ČISTILNA 146382 180 100% bombaž 50 x 50 svetlo modra, rumena, zelena, bela, roza Pranje: 95°C

2 OTIRAČI ZA POSODO 144509 200 50% bombaž/ 50% lan 50 x 70 pestro tkane karo tkanine: belo z zeleno, tisk po dolžini Pranje: 95°C

rumeno, modro in rdečo Likanje: 180°C

3 POKRIVALA ZA Č.K. - DVOJNA 391620 175 100% bombaž/ platno 150 x 70 tisk na belem fondu, modre črte Sušenje: 180°C 

4 POKRIVALA ZA Č.K. - ENOJNA 391646 175 100% bombaž/ platno 90 x 70 Beljenje: s katerim koli

5 PRT ZA TESTO 226661 175 100% bombaž/ platno 180 x 100 bele barve, logotip  kuhinja UKC Maribor belilnim sredstvom

6 PRT NAMIZNI 144819 210 100% bombaž 140 x 140 damast,saten;barva po dogovoru logotip v vogalu
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   5   OTROŠKI PROGRAM
         

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke Opis izdelka UKC MARIBOR

1 HLAČE - ŽABICE 144215 260
100% bombaž/  frotir z 

elastinom št. od 56 do 80
model izdelka po našem vzorcu,                       
barve: rumena, svetlo zelena, modra TISK 

2 HLAČE PIDŽAMA OTROŠKE 144223 160 100% bombaž/ flanela/ keper od 2 do 16 let
tisk na belem fondu ali pestro tkane tkanine, 
model izdelka po našem vzorcu, gumbi št. 24 ALI Pranje: 90°C

3 HLAČE - ŽABICE KRATKE 392120 260
100% bombaž/  frotir z 

elastinom št. od 56 do 80
model izdelka po našem vzorcu,                       
barve: rumena, svetlo zelena, modra VEZEN Sušenje: s paro

4 JOPICA PIDŽAMA OTROŠKA 216763 160 100% bombaž/ flanela/ keper od 2 do 16 let
tisk na belem fondu ali pestro tkane tkanine, 
model izdelka po našem vzorcu, gumbi št. 24 pri visokih temperaturah

5 KAPICA OTROŠKA 391611 170 100% bombaž/ mako št. 56 bela barva Beljenje: s katerim koli

6 MAJČKA SPODNJA 392111 170 100% bombaž/ mako od 2 do 5 let bela barva ali svetle barve belilnim sredstvom

7 MAJČKA ZA DOJENČKE 144266 170 100% bombaž/ mako št. od 56 do 80 tisk na belem fondu  

8 PLAŠČ FROTIR - OTROŠKI 144649 360 100% bombaž/ frotir od 2 do 15 let model izdelka po našem vzorcu, svetle barve

9 PLENICE 144673 135 100% bombaž/ tetra 100 x 100 bele barve z modro črto na sredini

10 PLENICE ZA ŠIROKO POVIJANJE 391590 150 100% bombaž/ mako bele barve

11 SLINČKI MALI 225100 360 100% bombaž/ frotir 20 x 20 bele barve, model izdelka po našem vzorcu

12 SRAJČKA ZA DOJENČKE 391638 170 100% bombaž/ popelin št. od 56 do 80 bele barve
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   6   TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

zap Naziv Teža Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2

1 BLAGO ZA BRISAČE FROTIR 145211 370
Pranje: 90°C                                    
Sušenje: s paro pri visokih temperaturah

2 BOMBAŽNA TKANINA 224286
Beljenje: s katerim koli belilnim 
sredstvom

3 FLIZELIN RETEX - netkan 264474

4 PLATNO BARVASTO TISK 145661 210
Pranje: 90°C                                    
Sušenje: s paro pri visokih temperaturah

5 PLATNO BELO 150 cm širine 145688 160
Beljenje: s katerim koli belilnim 
sredstvom

6 PLATNO BELO 80 cm širine 145670 160
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5  
2000 Maribor
OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   7   DELOVNA OBUTEV IN DELOVNA ZAŠČITA

zap Naziv Velikostne Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident Opis izdelka številke Dodatne zahteve

1 COKLI PREGIBNI 144126
pregiben podplat iz lahkega mehkega lesa, vodoodporni, 
zračni,  zgornji del obutve iz usnja št. od 36 do 46 EN ISO 20347:2012 mokro čiščenje

2 COPATI VELIKI PVC 310662 št. od 36 do 48 modre barve strojno pranje

3 ČEVLJI DELOVNI VISOKI 144178 zračni, zaščitna kapica, nedrseč, zapenjanje 2 paščka s št. od 36 do 46 Standard EN ISO 20345:2012 mokro čiščenje

4 ČEVLJI NIZKI DELOVNI USNJENI 144177
sprimnimi traki, obutev obdelana s tehnologijo Sanitized 
kot. npr. ABEBA artikel 31036 ESD EN ISO 61340

5 ČEVLJI ORTOPEDSKI 392081
podplat: nedrseč iz poliuretana z antistatičnim čepom ali 
mikroporozno gumo, zgornji del obutve iz usnja   št. od 36 do 46 EN ISO 20347:2012 mokro čiščenje

6 GALOŠI OPERACIJSKI 144185 možnost pranja 90°C, sterilizacija 134°C št. od 35 do 46
barve: po dogovoru, EN ISO 20347:2012, EN ISO 
61340 strojno pranje

7 NATIKAČI - ODPRTI 144102 podplat: nedrseč iz poliuretana z antistatičnim čepom št. od 36 do 46 EN ISO 20347:2012 mokro čiščenje

8 NATIKAČI - ZAPRTI 144107 ali mikroporozno gumo, zgornji del obutve iz usnja   EN ISO 20345:2012

9 ŠKORNJI GUMI 144894 guma, notranjost s tekstilno podlogo št. od 38 do 46 barve: bela, zelena, črna, EN ISO 20345:2012 
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   8   ŠIVALNI MATERIAL - TEKSTIL

zap Naziv

 št.  tekstilnega izdelka Ident

1 BUCIKE 145190

2 CENTIMETER 145319

3 ELASTIKA 145327

4 GUMBI SREDNJI ŠT. 24 145416

5 GUMBI VELIKI ŠT. 28 145424

6 KEPER TRAK 145505

7 OBROČKI ZA KARNISE 145572

8 PLETILKE 267406

9 PREJICA 145734

10 RINČICE 145742

11 SUKANEC 100% POLIESTER 259764

12 SUKANEC KOKSI 259772

13 TEKAČI ZA ZAVESE 145858

14 TRAK - LACET 391662

15 VRVICA BELA 145912

16 ZADRGA 80 cm 146005

17 ŠIVANKA STROJNA 145840

18 ŠIVANKE ROČNE 264440
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   9   ZAŠČITNI PASOVI

zap Naziv

 št.  tekstilnega izdelka Ident

1 GUMB PATENT SEGUFIX 391972

2 MAGNET ZA SEGUFIX 391999

3 PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA TELO 229962

4 PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA ROKE 221007

5 PAS ZAŠČITNI SEGUFIX ZA NOGE 144541
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   10   DELOVNA OBLAČILA - BELI PROGRAM

 
zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke Opis izdelka UKC MARIBOR

1 HLAČE BELE MOŠKE 144258 200 60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER OD ŠT. 36 ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28, ELASTIKA V PASU 

2 HLAČE BELE ŽENSKE 144033 200 KVALITETA "KOT KLOPMAN DO ŠIRINA 2 CM Pranje: 90°C

3 KRILO BELO 144355 200 DIVA" BELE BARVE ŠT. 60 VEZEN Likanje: 180°C

4 PLAŠČ BELI 144568 200 ALI PO MERI MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU Sušenje: 120°C 

5 SRAJCA BELA MOŠKA 144886 200

6 SRAJCA BELA ŽENSKA 461849 200

7 TUNIKA BELA 302511 200 KLASIČNI MODEL, ZAPENJANJE S STISKAČI
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   11   DELOVNA OBLAČILA - BARVNI PROGRAM

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke Opis izdelka UKC MARIBOR

1 BLUZA MODRA MOŠKA 144003 200 60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER BLUZA MODRA IN HLAČE MOŠKE 

2 BLUZA MODRA ŽENSKA 143997 200 SVETLO MODRA BARVA - PANTONE ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28

3 HLAČE  MOŠKE MODRE 143998 200 2717 U OD ŠT. 36 Pranje: 60°C

4 HLAČE SIVE 390704 200 KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA" DO HLAČE ŽENSKE IN KRILO V PASU ELASTIKA VEZEN Likanje: 180°C

5 HLAČE  ŽENSKE MODRE 143999 200 (MODRA RC-BLUE 493003LT) ŠT. 60 ŠIRINA 2 CM Sušenje: 120°C 

6 KRILO SIVO 390739 200 SVETLO SIVA BARVA - PANTONE 5575 C ALI PO MERI

7 KRILO MODRO 391506 200 KVALITETA "KOT KLOPMAN 924001" MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU

8 PREDPASNIK  K UNIFORMI 144711 180 100% BOMBAŽ/ KEPER PO VZORCU BELE BARVE TISK
Pranje: 90°C 
Likanje: 180°C

9 TUNIKA SIVA 390712 200
SVETLO MODRA BARVA - PANTONE 
2717 U OD ŠT. 36 DO TUNIKA SIVA ZAPENJANJE S STISKAČI Pranje: 60°C

10 TUNIKA MODRA MOŠKA 144017 200
KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA" 
(MODRA RC-BLUE 493003LT) ŠT. 60 TUNIKA MODRA ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28 VEZEN Likanje: 180°C

11 TUNIKA MODRA ŽENSKA 144021 200
SVETLO SIVA BARVA - PANTONE 5575 C 
KVALITETA "KOT KLOPMAN 924001" ALI PO MERI Sušenje: 120°C 
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   12   DELOVNA OBLAČILA - ZA KUHINJO

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke Opis izdelka UKC MARIBOR

1 BLUZA DELOVNA ZA KUHARJA 290712
S - ROZA                     

M - VIJOLIČASTA

2 DELOVNO KRILO 144040
L - MODRA                  

XL - RUMENA
HLAČE ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28 ZA 
BLUZO IN PLAŠČ ZAPENJANJE S STISKAČI Pranje: 90°C

3 HLAČE BELE 302503 200 100% BOMBAŽ XXL - RJAVA
OZNAKA VELIKOSTI VŠITA NA LEVI STRANI, 
ELASTIKA V PASU 2 CM, Sušenje: s paro

4 HLAČE DELOVNE ZA KUHARJA 461857 BELE BARVE pri visokih temperaturah

5 OBLEKA DELOVNA - ŽENSKA 144452 ALI PO MERI Beljenje: s katerim koli

6 PLAŠČ BELI - MOŠKI, ŽENSKI 144005 MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU VEZEN belilnim sredstvom

7 PREDPASNIK DELOVNI MOŠKI 461822 180 100% BOMBAŽ

8 PREDPASNIK DELOVNI ŽENSKI 144690 180 MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU

9 TUNIKA BELA KUHARSKA 144048 200
100% BOMBAŽ                     
BELE BARVE

S - ROZA                     
M - VIJOLIČASTA           

L - MODRA                  
XL - RUMENA       
XXL - RJAVA          
ALI PO MERI

TUNIKA ZAPENJANJE S STISKAČI, OZNAKA 
VELIKOSTI VŠITA NA LEVI STRANI                 
MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   13   DELOVNA OBLAČILA - ZA PRALNICO

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke/ oznake Opis izdelka UKC MARIBOR

1 HLAČE BARVNE 144051 200

60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER 
KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA" BARVA 

VIJOLIČASTA IRIDE 424001 LT, COCO 
BEIGE 812043 LT, ZELENA MENTHE 

713001 LT
S - ROZA                     

M - VIJOLIČASTA V PASU ELASTIKA, ŠIRINA 2 CM VEZEN Pranje: 90°C

2 MAJA TRIKO VELIKA 144371 180  100% bombaž/ pletivo
L - MODRA                  

XL - RUMENA T - shirt, BELE BARVE, V IZREZ TISK Likanje pri visokih

3 TUNIKA DELOVNA 144025 120
60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER 

KVALITETA "KOT KLOPMAN DIVA"  BELA XXL - RJAVA ZAPENJANJE Z  STISKAČI VEZEN temperaturah
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   14   DELOVNA OBLAČILA - ZA VZDRŽEVALCE

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke Opis izdelka UKC MARIBOR

1 BLUZA DELOVNA MOŠKA 391557 210
60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER                                
KEPER VEZAVA TEMNO MODRE BARVE -

od št.46 do       
št. 64

BLUZA DELOVNA KLASIČNI MODEL, ZAPENJANJE S 
STISKAČI VEZEN

Pranje: 60°C                
Likanje in sušenje

2 BREZROKAVNIK 144071 210
PANTONE 2747 C S, KVALITETA "KOT KLOPMAN 
STARMASTER" ALI ENAKOVREDEN ali po meri

BREZROKAVNIK KLASIČNI MODEL, NA SPREDNJI STRANI 
DVA ŽEPA, ZAPENJANJE S STISKAČI

pri visokih  
temperaturah

3 BUNDA 144088
BOMBAŽ, POLYESTER  
VODOODPORNA,ODPORNA NA VETER, ZRAČNA S- XXXL

BARVA TEMNO MODRA-ČRNA, ZNOTRAJ FLIS, KI SE 
LAHKO ODSTRANI

V LEVEM PRSNEM 
DELU TISK

Pranje: 40°C   
sušenje

4 HLAČE DELOVNE 144035 210
60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER                                
KEPER VEZAVA TEMNO MODRE BARVE -

od št.46 do       
št. 64 HLAČE, KOMBINEZON KLASIČNI MODEL Pranje: 60°C

5 HLAČE FARMER 145181 210
PANTONE 2747 C S, KVALITETA "KOT KLOPMAN 
STARMASTER" ALI ENAKOVREDEN ali po meri ZAPENJANJE Z GUMBI ŠT. 28 VEZEN Likanje in sušenje

6 KOMBINEZON 144444 210 pri visokih 

7 MAJA POLO 144093 180
65% BOMBAŽ, 35% POLYESTER                                

MODRA BARVA S- XXXL KRATEK ROKAV, DVA GUMBA, POLO OVRATNIK
V LEVEM PRSNEM 

DELU TISK temperaturah

8 PLAŠČ DELOVNI MODER - moški, ženski 144592 210

60% BOMBAŽ, 40% POLYESTER                                
KEPER VEZAVA TEMNO MODRE BARVE - 
PANTONE 2747 C S, KVALITETA "KOT KLOPMAN 
STARMASTER" ALI ENAKOVREDEN

od št.46 do       
št. 64                

ali po meri
PLAŠČ DELOVNI KLASIČNI MODEL, ZAPENJANJE Z GUMBI 
ŠT. 28 VEZEN

9 DEŽNI PLAŠČ 144614 S- XXXL
ZRAČENJE NA HRBTU IN POD PAZDUHO, KAPUCA, 
ZAPENJANJE S STISKAČI MODRE BARVE

V LEVEM PRSNEM 
DELU TISK

Pranje: 40°C   
sušenje
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:   15  POSTELJNI PROGRAM

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Dimenzije Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka v cm Opis izdelka UKC MARIBOR

1 PREGRINJALA FROTIR 144754 400
100% BOMBAŽ/ FROTIR 

PIKE 155 x 200 svetle barve: zelena, modra, vijolična VTKAN 2 X

Pranje pri visokih temperaturah 
Beljenje: s katerim koli belilnim 
sredstvom

2 PREVLEKA ZA ODEJO MALA 392073 150 100% BOMBAŽ/ PLATNO 140 x 100 
beljena, tiskana tkanina, tisk na belem fondu, otroški motiv            
model izdelka po našem vzorcu TISK

3 PREVLEKA ZA BLAZINO 144762 180 100% BOMBAŽ/ DAMAST 65 x 85 

BELE BARVE, VTKANI DVE STRANSKI ČRTI PO CELI DOLŽINI 
UKC MARIBOR, ŠIRINA TKANJA 2,5 CM MODRE BARVE                                                                                 
MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU VTKAN Pranje: 90°C

4 PREVLEKA ZA BLAZINO BARVNA 391719 140 100% BOMBAŽ 65 x 85 
progasti saten, enakomerna porazdelitev belih in barvnih črt, svetlo 
zelena, modra, roza in rumena barva TISK Sušenje: s paro

5 PREVLEKA ZA BLAZINO MALA 392057 150 100% BOMBAŽ/ PLATNO 60 x 80
beljena, tiskana tkanina, tisk na belem fondu, otroški motiv            
model izdelka po našem vzorcu pri visokih temperaturah

6 PREVLEKA ZA ODEJO 144797 165 100% BOMBAŽ/ DAMAST 145 x 205 

BELE BARVE, VTKANI DVE STRANSKI ČRTI PO CELI DOLŽINI 
UKC MARIBOR, ŠIRINA TKANJA 2,5 CM MODRE BARVE                                                                                 
MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU VTKAN Beljenje: s katerim koli

7 PREVLEKA ZA ODEJO BARVNA 391727 150 100% BOMBAŽ 145 x 205 
progasti saten, enakomerna porazdelitev belih in barvnih črt, svetlo 
zelena, modra, roza in rumena barva TISK belilnim sredstvom

8 RJUHA BARVNA 391697 180 100% BOMBAŽ/ PLATNO 160 x 280 barve: svetlo zelena, modra, roza in rumena VTKAN 

9 RJUHA BELA 144681 180 100% BOMBAŽ/ PLATNO 160 x 280 

BELE BARVE, VTKANI DVE STRANSKI ČRTI PO CELI DOLŽINI 
UKC MARIBOR, ŠIRINA TKANJA 2,5 CM MODRE BARVE                                                                                 
MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU

10 RJUHA FLANELA 144083 190 100% BOMBAŽ/ FLANELA 160 x 280 bele barve, kosmatena obojestransko TISK

11 RJUHA MALA 392006 190 100% BOMBAŽ/ FLANELA 200 x 140 bele barve ali po dogovoru kosmatena obojestransko
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine: 16   FILTER OBLAČILA

zap Naziv Teža Surovinska sestava, Velikostne Logotip Vzdrževanje

 št.  tekstilnega izdelka Ident v g/m2 specifikacija izdelka številke - oznake Opis izdelka UKC MARIBOR

1 BLUZA FILTER 230014 175 65% POLYESTER, 35% BOMBAŽ S - ROZA 
OZNAČENA Z VŠITIM TRAKOM V STRANSKEM ŠIVU  
HLAČ Pranje: 70°C

2 HLAČE FILTER 229997 175 KVALITETA "KOT KLOPMAN M - VIJOLIČASTA
BLUZA - STRANSKI RAZPOREK, 2 ŽEPA, LOGOTIP NA 
LEVI STRANI V VIŠINI PRSNEGA ŽEPA, Likanje in sušenje

3 PLAŠČ FILTER - rumeni 230006 175 SPOTLIGHT" L - MODRA
NA OKROGLI VRATNI IZREZ ALI V IZREZ S STRANSKIMA 
ŽEPOMA, VELIKOSTI OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM pri visokih 

4 PLAŠČ FILTER - vijolični 144084 175 BARVA ZELENA VEBENA 712005 STD XL - RUMENA V LEVEM ŽEPU TISK ALI temperaturah

5 PLAŠČ FILTER - za infekt 144076 175 BARVA ZELENA MENTHE 713001 LT XXL - RJAVA MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU VEZEN Sterilizacija

6 PLAŠČ OPERACIJSKI - dolgi rokav 144624 175 BARVA TEMNO VIJOLIČNA PO PANTONE 

7 PLAŠČ OPERACIJSKI - kratek rokav 144623 175 2627 (SHEER LILAC 422009 STD) MODEL IZDELKA PO NAŠEM VZORCU

8 PLAŠČ PATOLOŠKI 392103 175 BARVA PINKI PO PANTONE 2375
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UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Maribor, 2015

Ljubljanska ulica 5  
2000 Maribor
OPIS TEKSTILNIH IZDELKOV IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA POSAMEZNE SKUPINE BLAGA

Ime skupine:    17   ZAŠČITNE ROKAVICE

zap Naziv Velikosti

 št.  tekstilnega izdelka Ident Opis izdelka Dodatne zahteve

1 ROKAVICE POLKA 622168 TKANINA (NPR. VRTNA ROKAVICA)

2 ROKAVICE ANSEL POWERFLEX - protivbodne 702528 GOVEJE USNJE, PLATNENA HRBTNA STRAN EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi

3 ROKAVICE MAPA 845264 POLIAMIDNA NOTRANJOST, ZRAČEN HRBTNI DEL, NITRITNI PREMAZ EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi

4 ROKAVICE ORKA 845272 PLETENA ROKAVICA - POLIURETANSKI PREMAZ EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi

5 ROKAVICE PVC 391654 PVC ROKAVICA NA BOMBAŽNEM TRIKOJU od 7 do 11
EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi                                            
EN 374 zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi

6 ROKAVICE USNJENE 226629 GLADKO GOVEJE USNJE, ELASTIKA V ZAPESTNEM DELU EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi

7 ROKAVICE  USNJENE DOLGE 622176 USNJE, DOLŽINA 36 CM
EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi                                            
EN 407 zaščita pred toploto in ognjem

8 ROKAVICE VELUR 559636 VELUR

9 ROKAVICE ZAŠČITNE 146480
ROKAVICA PREVLEČENA Z GUMO, NOTRANJOST PLETENINA + 
PATENT EN 388 zaščita pred mehanskimi nevarnostmi

10 ROKAVICE ZIMSKE 622150 PLETENA ROKAVICA, NANOS IZ LATEKSA, TOPLA PODLOGA EN388 zaščita pred meh. nevarnostmi EN 511 zaščita pred mrazom
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PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
01

Izdelki iz tekstila
Bolniški program

CPV: 19242000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BRISAČE FROTIR 144053 KOM4.500

BRISAČE FROTIR KOPALNA 144075 KOM1

HLAČE PIDŽAMA - MOŠKE 144231 KOM300

HLAČE PIDŽAMA - ŽENSKE 144077 KOM300

JOPICA PIDŽAMA - MOŠKA 144282 KOM500

JOPICA PIDŽAMA - ŽENSKA 144087 KOM300

KRPA ZA UMIVANJE 146170 KOM1.000

PLAŠČ FROTIR BOLNIŠKI 144584 KOM1

PODLOGA TETRA - DVOJNA 391603 KOM100

PODLOGA TETRA - ENOJNA 523984 KOM1.000

SLINČKI VELIKI 391581 KOM1

SRAJCA BOLNIŠKA 144878 KOM300

SRAJCA OPERACIJSKA 391573 KOM400

SRAJCE ZA TEŽJE BOLNIKE 392022 KOM300

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 14



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
02

Izdelki iz tekstila
Oprema za postelje

CPV: 39518200

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLAZINA VELIKA 127576 KOM400

ODEJA MALA 144428 KOM50

ODEJA VELIKA 144401 KOM1

PLATNO GUMIRANO 145696 M1

VLOŽEK POSTELJNI ENODELNI VELIKI 144975 KOM1

VLOŽEK POSTELJNI OTROŠKI 144983 KOM1

VREČA ZA UMAZANO PERILO 145009 KOM500

ZAŠČITA ZA POSTELJNI VLOŽEK 144123 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 8



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
03

Izdelki iz tekstila
Operacijski program

CPV: 39518200

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

HLAČE OPERACIJSKE 216755 KOM1

KOMPRESA - PREKLANA 146323 KOM1

KOMPRESE 144347 KOM200

PLAŠČ OPERACIJSKI za večkratno uporabo 144622 KOM100

RJUHA - PREKLANA 392243 KOM100

RJUHA OPERACIJSKA 391565 KOM50

RJUHA ZA VEČKRATNO UPORABO 144070 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 7



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
04

Izdelki iz tekstila
Kuhinjski program

CPV: 39525800

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

KRPA ČISTILNA 146382 KOM1

OTIRAČI ZA POSODO 144509 KOM1.000

POKRIVALA ZA Č.K. - DVOJNA 391620 KOM1

POKRIVALA ZA Č.K. - ENOJNA 391646 KOM1

PRT NAMIZNI 144819 KOM1

PRT ZA TESTO 226661 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 6



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
05

Izdelki iz tekstila
Otroški program

CPV: 33751000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

HLAČE - ŽABICE 144215 KOM1

HLAČE PIDŽAMA OTROŠKE 144223 KOM1

HLAČE- ŽABICE KRATKE 392120 KOM1

JOPICA PIDŽAMA OTROŠKA 216763 KOM1

KAPICA OTROŠKA 391611 KOM1

MAJčKA SPODNJA 392111 KOM1

MAJČKA ZA DOJENČKA 144266 KOM200

PLAŠČ FROTIR - OTROŠKI 144649 KOM1

PLENICE 144673 KOM500

PLENICE ZA ŠIROKO POVIJANJE 391590 KOM100

SLINČKI MALI 225100 KOM1

SRAJČKA ZA DOJENČKA 391638 KOM300

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 12



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
06

Izdelki iz tekstila
Tekstil in tekstilni izdelki

CPV:

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLAGO ZA BRISAČE FROTIR 145211 M1

BOMBAŽNA TKANINA 224286 M1

FLIZELIN RETEX netkan 264474 M21

PLATNO BARVASTO TISK 145661 M1

PLATNO BELO 150 CM ŠIRINE 145688 M1

PLATNO BELO 80 CM ŠIRINE 145670 M1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 6



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
07

Izdelki iz tekstila
Delovna obutev in delovna zaščita

CPV: 18813200

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

COKLI PREGIBNI 144126 PAR1

COPATI VELIKI PVC 310662 PAR10

ČEVLJI DELOVNI VISOKI 144178 KOM1

ČEVLJI NIZKI DELOVNI USNJENI 144177 PAR1

ČEVLJI ORTOPEDSKI 392081 PAR1

GALOŠI OPERACIJSKI 144185 PAR1

NATIKAČI - ODPRTI 144102 PAR1

NATIKAČI - ZAPRTI 144107 PAR1

ŠKORNJI GUMI 144894 PAR1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 9



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
08

Izdelki iz tekstila
Šivalni material - tekstil

CPV: 19435000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BUCIKE 145190 KG1

CENTIMETER 145319 KOM1

ELASTIKA 145327 M10

GUMBI SREDNJI št. 24 145416 KOM10

GUMBI VELIKI ŠT. 28 145424 KOM10

KEPER TRAK 145505 M10

SUKANEC KOKSI Nm 80 259772 KOM10

SUKANEC 100% POLIESTER Nm 100 259764 KOM1

ŠIVANKE ROČNE 264440 KPL1

TEKAČI ZA ZAVESE 145858 KOM1

TRAK -LACET 391662 M10

VRVICA BELA 145912 M10

ZADRGA 80 cm 146005 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 13



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
09

Izdelki iz tekstila
Zaščitni pasovi

CPV: 19000000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

GUMB PATENT SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA 391972 KOM1

MAGNET ZA SEGUFIX ALI USTREZNA PARALELA 391999 KOM1

PAS ZAŠČITNI  SEGUFIX  ZA  TELO ALI USTREZNA PARALELA 229962 KOM1

PAS ZAŠČITNI- SEGUFIX ZA ROKE ALI USTREZNA PARALELA 221007 KOM1

PAS ZAŠČITNI-SEGUFIX ZA NOGE ALI USTREZNA PARALELA 144541 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 5



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
10

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - beli program

CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

HLAČE BELE MOŠKE 144258 KOM100

HLAČE BELE ŽENSKE 144033 KOM100

KRILO BELO 144355 KOM1

PLAŠČ BELI 144568 KOM100

SRAJCA BELA MOŠKA 144886 KOM1

SRAJCA BELA ŽENSKA 461849 KOM1

TUNIKA BELA 302511 KOM100

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 7



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
11

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - barvni program

CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLUZA MODRA MOŠKA 144003 KOM1

BLUZA MODRA ŽENSKA 143997 KOM1

HLAČE MOŠKE MODRE 143998 KOM1

HLAČE SIVE 390704 KOM1

HLAČE ŽENSKE MODRE 143999 KOM1

KRILO  SIVO 390739 KOM1

KRILO MODRO 391506 KOM1

PREDPASNIK K UNIFORMI 144711 KOM1

TUNIKA  SIVA 390712 KOM1

TUNIKA MODRA MOŠKA 144017 KOM1

TUNIKA MODRA ŽENSKA 144021 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 11



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
12

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za kuhinjo

CPV: 18332000

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLUZA DELOVNA ZA KUHARJA 290712 KOM1

DELOVNO KRILO 144040 KOM1

HLAČE BELE 302503 KOM200

HLAČE DELOVNE ZA KUHARJA 461857 KOM200

OBLEKA DELOVNA, ŽENSKA 144452 KOM1

PLAŠČ BELI - MOŠKI, ŽENSKI 144005 KOM1

PREDPASNIK DELOVNI MOŠKI 461822 KOM1

PREDPASNIK DELOVNI ŽENSK 144690 KOM200

TUNIKA BELA KUHARSKA 144048 KOM200

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 9



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
13

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za pralnico

CPV: 18318400

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

HLAČE BARVNE 144051 KOM10

MAJA TRIKO VELIKA 144371 KOM10

TUNIKA DELOVNA 144025 KOM10

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 3



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
14

Izdelki iz tekstila
Delovna oblačila - za vzdrževalce

CPV: 18318400

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLUZA DELOVNA MOŠKA 391557 KOM1

BREZROKAVNIK 144071 KOM1

BUNDA 144088 KOM1

HLAČE DELOVNE 144035 KOM50

HLAČE FARMER 145181 KOM1

KOMBINEZON 144444 KOM1

MAJA POLO 144093 KOM100

PLAŠČ DELOVNI MODER - MOŠKI, ŽENSKI 144592 KOM1

PLAŠČ DEŽNI 144614 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 9



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
15

Izdelki iz tekstila
Posteljni program .

CPV:

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

PREGRINJALO FROTIR 144754 KOM500

PREVLEKA  ZA ODEJO  MALA 392073 KOM1

PREVLEKA ZA BLAZINO 144762 KOM10

PREVLEKA ZA BLAZINO BARVNA 391719 KOM1

PREVLEKA ZA BLAZINO MALA 392057 KOM1

PREVLEKA ZA ODEJO 144797 KOM10

PREVLEKA ZA ODEJO BARVNA 391727 KOM1

RJUHA BARVNA 391697 KOM1

RJUHA BELA 144681 KOM1.000

RJUHA FLANELA 144083 KOM10

RJUHA MALA - FLANELA 392006 KOM1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 11



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
16

Izdelki iz tekstila
Filter oblačila.

CPV:

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

BLUZA FILTER 230014 KOM50

HLAČE FILTER 229997 KOM50

PLAŠČ FILTER - rumeni 230006 KOM200

PLAŠČ FILTER - vijoličasti 144084 KOM200

PLAŠČ FILTER - za infekt 144076 KOM200

PLAŠČ OPERACIJSKI - dolgi rokav 144624 KOM50

PLAŠČ OPERACIJSKI - kratek rokav 144623 KOM50

PLAŠČI PATOLOŠKI 392103 KOM10

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 8



PONUDNIK: . NAROČNIK:UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.09.2015

1Stran:

Predmet JN: 52
17

Izdelki iz tekstila
Zaščitne rokavice

CPV:

Naziv artikla ident JN EMPredv. količ. Cena brez DDV Cena z DDV Vrednost z DDV ProizvajalecDDV%

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

ROKAVICE  POLKA 622168 PAR1

ROKAVICE ANSEL POWERFLEX,PROTIVBODNE 702528 PAR1

ROKAVICE MAPA 845264 PAR1

ROKAVICE ORKA 845272 PAR1

ROKAVICE PVC 391654 PAR1

ROKAVICE USNJENE 226629 PAR1

ROKAVICE USNJENE- DOLGE 622176 PAR1

ROKAVICE VELUR 559636 PAR1

ROKAVICE ZAŠČITNE 146480 PAR1

ROKAVICE ZIMSKE 622150 PAR1

ŽIG IN PODPIS:0,00 €VREDNOST SKUPAJ: 10
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 
 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), 
identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 
5054150 
 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
……………………………………………...........……………………………...………………….., 

ki ga zastopa direktor …………………………………………………………………………… 

(v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: 

……………………., matična številka stranke sporazuma: ……………………. 

 
 
 
I SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednji stranke 
okvirnega sporazuma: 
1. ………………… 
2. …………………. 
3. …………………. 
……………………… 
……………………. 
N. …………………. 
 
Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje 
javnega naročila za dobavo blaga »TEKSTILNI IZDELKI«, objavljen na portalu javnih 
naročil, datum objave 12.10.2015, številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, 
datum objave 16.10.2015, številka objave 2015/S 201-363805, po odprtem postopku v 
skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 
- ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s 
šestim odstavkom 32. člena ZJN-2. 
 
 

2. člen 
 
Naročnik in stranke sporazuma sklepajo ta sporazum za posamezne vrste blaga in/oz. 
skupine blaga ………………………….., opredeljene v Seznamu blaga s cenami (v 
nadaljevanju: Seznam). 
 
Ponudba, št. …………., z dne …………………., Seznam iz tega člena in razpisna 
dokumentacija so sestavni del tega sporazuma. 
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Sestavni del tega sporazuma je tudi seznam podizvajalcev iz točke 1.5.2 Navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudb. 

3. člen 
 
S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in 
posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma. 

 
 

4. člen 
 
Ta sporazum se sklepa za obdobje od pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila 
oz. od ........................... do 31.12.2016. 
 
Ker naročnik za leto 2016 oz. za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 trenutno še 
nima zagotovljenih finančnih sredstev, bo okvirni sporazum v tem delu sklenjena 
pod odložnim pogojem. 
 
Okvirni sporazum bo v delu, v katerem sredstva niso zagotovljena, začela veljati 
šele, ko in če bodo sredstva zagotovljena. 
 
 
 
II PREDMET SPORAZUMA 

 
5. člen 

 
Predmet tega sporazuma so stalne nabave blaga iz 2. člena tega sporazuma, ki jih 
naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.  
 
Naročnik in stranke sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v času trajanja tega 
sporazuma v posameznem obdobju iz 6. člena tega sporazuma od najugodnejšega 
ponudnika (prodajalca) kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem 
obdobju. Naročnik se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine 
blaga.  
 
 
 
III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB 

 
6. člen 

 
Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz 4. člena razdelil na naslednja obdobja: 
 
- od pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila do 31.12.2015 (prvo obdobje), 
- od 01.01.2016 do 31.12.2016 (drugo obdobje), 
 
Naročnik bo določen čas pred začetkom vsakega obdobja iz predhodnega odstavka tega 
člena in ob pogoju, da bo imel zagotovljena sredstva, odpiral konkurenco med strankami 
tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma pozval k predložitvi ponudb za tiste vrste 
blaga, za katere je sklenjen sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi 
strankami tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika 
na podlagi meril iz razpisne dokumentacije. 
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Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb 
za posamezno obdobje.  
 
Odpiranje ponudb za posamezno obdobje bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem 
v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega 
sporazuma, ki bodo predložile ponudbo. 
 
Naročnik bo tiste stranke sporazuma, ki bodo na podlagi povabila naročnika k predložitvi 
ponudb predložile ponudbo, pisno obvestil o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila 
na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma. 
 
Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.  
 
Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, 
med ostalimi sklenitelji okvirnega sporazuma, v naslednjih primerih: 
- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe, 
- če bo naročnik prekinil kupoprodajno pogodbo z izbranim ponudnikom, 
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe. 
 
V primeru, da bo naročnik za posamezne vrste blaga sklenil sporazum s samo eno 
stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za te vrste blaga. Te vrste blaga 
blaga bodo v Seznamu ustrezno označene. 
 
 
 
IV CENE 

 
7. člen 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za 
blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so 
jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, 
poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz okvirnega sporazuma.  
 
Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne 
pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 6. člena tega sporazuma. 
 
Cene za vrste blaga iz zadnjega odstavka 6. člena tega sporazuma so fiksne za več čas 
trajanja tega sporazuma. Sprememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena 
Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah 
dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta 
pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen 
življenjskih potrebščin. 
  
V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi 
morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp 
skladišče naročnika, razloženo. 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz 
ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. 
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V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK 
 

8. člen 
 

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, 
kupoval od izbrane stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik 
bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga. 
 
Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku 21 dni po prejemu 
naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega 
blaga. 
 
Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore 
skladišče naročnika. 
 
Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne 
embalaže, ki bo predmet dostave blaga.  
 
 
 
VI PREVZEM BLAGA 
 

9. člen 
 
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica 
mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.  
 
Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere, 
enako kataloško številko in naveden ident naročnika. 
 
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.  
 
Stranka sporazuma se zavezuje, da bo pravočasno in sprotno seznanjal naročnika o 
spremembi kataloške številke obstoječega artikla. 
 
 
 
VII KAKOVOST BLAGA 
 

10. člen 
 

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži blaga. 
 
 
 
VIII PLAČILNI POGOJI 
 

11. člen 
 
Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski 
račun št. …………………………………….. v roku 30 dni od datuma prejema pravilno 
izstavljenega računa po prevzemu blaga (datum zapadlosti računa). 
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Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-
račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13). 
 
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti. 
 
Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena. 
 
 
 
IX SKRBNIK SPORAZUMA 
 

12. člen 
 

Skrbnik sporazuma za naročnika je: ………………………… 
Skrbnik sporazuma za sklenitelja sporazuma je: ………………………………. 
 
 
 
X ODSTOP OD SPORAZUMA 
 

13. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal strankam 
sporazuma v pisni obliki. Če stranke pri naslednjih dobavah ne upoštevajo upravičenih 
pripomb naročnika, lahko naročnik stranko izključi iz tega sporazuma. O izključitvi iz 
sporazuma naročnik pisno obvesti stranko.  
 
Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma: 
- neutemeljeno zavrne naročilo,  
- zamuja z izvedbo naročila,  
- nekvalitetno izvaja naročilo.  
 
 
 
XI KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
 
Sporazum prične veljati z dnem podpisa stranke sporazuma. 
 
Ker naročnik za leto 2016 oz. za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 trenutno še 
nima zagotovljenih finančnih sredstev, bo okvirni sporazum v tem delu sklenjena 
pod odložnim pogojem. 
 
Okvirni sporazum bo v delu, v katerem sredstva niso zagotovljena, začela veljati 
šele, ko in če bodo sredstva zagotovljena. 
 
 

15. člen 
 
Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma. 
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Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo 
vse stranke sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to 
ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki 
mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
 
 

16. člen 
 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge 
stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega 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 ta sporazum ničen. 
 
 

17. člen 
 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 
 

18. člen 
 

Sporazum je sestavljen v ……….. enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en 
izvod. 
 
 
 Št. ………………… 
 
 
V …………………., dne ………………… V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Stranka sporazuma: Naročnik: 

……………………………………………. UKC MARIBOR 

 

  

Direktor: Direktor UKC: 

……………………………………………. prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 

 



  OBR-7 

UKC Maribor Tekstilni izdelki 

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE 
 

 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa direktor prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), 
identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150 
 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
……………………………………………...........……………………………...………………….., 

ki ga zastopa direktor ………………………………..………………………….………………… 

(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV: …….………….., 

matična številka prodajalca: …….………….. 

 
 

1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen 
okvirni sporazum, št. …………….., z dne …………….., za dobavo blaga iz javnega 
naročila »TEKSTILNI IZDELKI«, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 
12.10.2015, številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 
16.10.2015, številka objave 2015/S 201-363805. 
 
 

2. člen 

 
Kupec je s pisnim povabilom št. …….……, z dne …………………. (v nadaljevanju: 
povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v 
povabilu. 
 
Na podlagi prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami, št. ……….…., z dne …………. 
(v nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi meril za izbiro ponudb, opredeljenih v razpisni 
dokumentaciji predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo posameznih 
vrst blaga oz. skupin blaga ……………………….., opredeljenih v Seznamu blaga s 
cenami (v nadaljevanju: Seznam) za obdobje od ........................................ do 
........................................  
 
Ponudba, Seznam in razpisna dokumentacija so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v 
nadaljevanju: pogodba). 
 
Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
 

3. člen 

 
Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta 
pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo 
potreboval v tem obdobju, po cenah iz prodajalčeve ponudbe. 
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4. člen 

 
Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi pisnih naročilnic. 
 
Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga. 
 
Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku 21 dni po prejemu naročila 
ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga. 
 
Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore 
skladišče kupca. 
 
Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je 
predmet dostave blaga. 
 
 

5. člen 

 
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica 
mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.  
 
Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere, 
enako kataloško številko in naveden ident kupca. 
 
Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.  
 
 

6. člen 

 
Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži blaga.  

 
 

7. člen 

 
V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po 
cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.  
 
Cene v okviru izvajanja pogodbe ne smejo biti višje od cen na trgu.  
 
Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je 
predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi 
ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s 
prodajalcem  dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene. 
 
V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi 
morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp 
skladišče kupca, razloženo. 
 
V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času 
trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini 
nastale davčne spremembe. 
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Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s 
številom dobavljenega blaga. 
 
Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti 
vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena. 
 
Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.  
 

 

8. člen 

 
Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga plačal prodajalcu na transakcijski račun št. 
…………………………………….. v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega 
računa po prevzemu blaga (datum zapadlosti računa). 
 
Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 59/10 in 111/13). 
 
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti. 
 
Kupec bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.5.2 
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena. 
 
 

9. člen 

 
Ta pogodba se sklepa za obdobje od …………….… do …………..…. in začne veljati z 
dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 

10. člen 

 
V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo 
razdre.  
 
 

11. člen 

 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, 
predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev 
tega 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 ta 
pogodba nična. 
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12. člen 

 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 
 

13. člen 

 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
 
 Št. ………………… 
 
 
V …………………., dne ………………… V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Prodajalec: Kupec: 

……………………………………………. UKC MARIBOR 

 

  

Direktor: Direktor UKC: 

……………………………………………. prim. doc. dr. Gregor PIVEC, dr. med. 
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PONUDNIK 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za 
izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje 
predložitev te izjave, t.j. OBR-8. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:  
 
1. kot ponudnik ali naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nismo bili ali 

naš zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
- goljufija (211. člen KZ-1), 
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen 

KZ-1), 
- pranje denarja (245. člen KZ-1), 
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
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- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1); 

2. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena 
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV; 

3. na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več; 

4. nismo v postopku prisilne poravnave ali ni bil za nas podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

5. nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

6. nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli 
iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v 
katerem koli podobnem položaju; 

7. smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugemu organu; Opomba! 
8. zagotavljamo razpisane vrste in količine blaga, za katere oddajamo ponudbo (velja za 

skupine 1, 2, 4 in 5). 
9. zagotavljamo 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin, za katere 

oddajamo ponudbo (velja za skupine 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17). 
10. da blago, za katero oddajamo ponudbo, ustreza vsem zakonom, pravilnikom in 

predpisom, ki so v času veljavnosti javnega naročila v veljavi v Republiki Sloveniji. 
 
Opomba k točki 7: 
Ustrezno izpolnite: 
 

V sodnem registru smo vpisani pod vložno številko ………………………….……………... 

oz. pod številko vpisa pri Davčnem uradu …………………….………...…………………..., 

številka …………………………….... 

 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo 
tekstilnih izdelkov. 
 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
 
 
Dne: …………………..                Žig in podpis ponudnika: 

 
………………………… 
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PODIZVAJALEC 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

PODIZVAJALCEV 
 
 
S to izjavo se dokazuje izpolnjevanje tistih pogojev iz točke 2.12 Navodil ponudnikom za 
izdelavo ponudbe, za katere je naročnik pri posameznem pogoju navedel, da zadostuje 
predložitev te izjave, t.j. OBR-8.1. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:  
 
• na dan ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 

ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
 

 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se kot podizvajalec ponudnika ………………. 

…………………………….……………………………….…………………………………………. 

prijavljamo za javno naročilo za dobavo tekstilnih izdelkov. 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 
 
 
Dne: …………………..     Žig in podpis podizvajalca: 

 
……………..………………. 
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SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  
 
1. Podatki o ponudniku: 
 
Naziv ponudnika: …………………………………………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………………………………….. 

Poštna številka in kraj: ……………………………………………………………………… 

ID za DDV: ………………………………….… Matična številka: ……………………….. 

 
2. Podatki o zakonitih zastopnikih1: 
 
2.1 Zakoniti zastopnik: ……………………………………………………………………… 

      Ulica: ……………………………………………………………………………………. 
(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ………………………………………………………………….. 

      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………………. 
 
2.2 Zakoniti zastopnik: ……………………………………………………………………… 

      Ulica: ……………………………………………………………………………………. 
(naslov stalnega prebivališča) 

      Poštna številka in kraj: ………………………………………………………………….. 

      Matična številka (EMŠO): ………………………………………………………………. 
 
Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, kot 
naročniku, dajemo soglasje skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I, v nadaljevanju ZJN-2), da za 
potrebe javnega naročila za dobavo tekstilnih izdelkov, objavljenega na portalu javnih 
naročil, datum objave 12.10.2015, številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, 
datum objave 16.10.2015, številka objave 2015/S 201-363805, pridobi naslednje podatke: 
- od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, niti naši zakoniti 

zastopniki, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem 
odstavku 42. člena ZJN-2,  

- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilne poravnave, ali ni bil za nas podan 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, 

- od sodišča potrdilo, da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za 
začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

- od sodišča potrdilo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali ni bil za nas podan 
predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali smo opustili poslovno 
dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju.  

 
 
1. ………………………………………….. Žig:  
               (podpis zakonitega zastopnika) 

 

                                                 

1 V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o 
vseh zastopnikih. 
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2. ………………………………………….. Kraj in datum: ……………………….. 
               (podpis zakonitega zastopnika) 

 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za dobavo 
tekstilnih izdelkov. 
 
 
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.10.2015, 
številka objave JN7110/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 16.10.2015, številka 
objave 2015/S 201-363805.  
 


