Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
 00386 (0)2 321 25 66,  00386 (0)2 331 15 33

Štev: 460-I-DeS-310/16
Datum: 05.04.2016

ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
»ANALIZATOR ZA DOLOČANJE KRVI V BLATU S POTROŠNIM MATERIALOM«, objavljeno
na portalu javnih naročil, datum objave 24.03.2016, številka objave JN2061/2016, naročnik
dopolnjuje oz. spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi:
Naročnik zaradi različnih davčnih stopenj popravlja sledeča obrazca:
- Predračun za opremo in potrošni material (OBR-4.1),
- Predračun za potrošni material (OBR-4.3).
Naročnik prilaga popravljen obrazec predračuna za opremo in potrošni material (OBR-4.1 popravek) ter predračun za potrošni material (OBR-4.3 - popravek). Prosimo, da pri predložitvi
ponudbe upoštevate popravljena obrazca predračuna.
Popravek je sestavni del razpisne dokumentacije.

Hvala na razumevanju in lep pozdrav!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si),
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/).
Priloga:
- Predračun za opremo in potrošni material (OBR-4.1 - popravek),
- Predračun za potrošni material (OBR-4.3 - popravek).

OBR-4.1 - popravek
PONUDNIK
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Številka: ……….….
Datum: ……………

PREDRAČUN
ZA OPREMO IN POTROŠNI MATERIAL
ZŠ Opis blaga

Vrednost z DDV:

1.

OPREMA – ANALIZATOR ZA DOLOČANJE KRVI V BLATU

2.

POTROŠNI MATERIAL za obdobje 9 let (Vrednost H iz obrazca 4.3)
Skupaj za plačilo v EUR
z DDV za opremo in
potrošni material:

Opomba:
- V polje vrednost z DDV pod zaporedno št. 1 vpišite vrednost z DDV iz obrazca OBR-4.2 –
»Predračun za opremo«;
- V polje vrednost z DDV pod zaporedno št. 2 vpišite 9 letno vrednost potrošnega materiala z
DDV iz obrazca OBR-4.3 - popravek – »Predračun za potrošni material«

Žig in podpis ponudnika:

………………………….

UKC Maribor

Analizator za določanje krvi v blatu s potrošnim materialom

OBR-4.3 - popravek
PONUDNIK
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Številka: ……….….
Datum: ……………

PREDRAČUN
ZA POTROŠNI MATERIAL
Z.Š.
1.

Opis
Potrošni material

Število analiz na
leto

Cena na analizo
brez DDV:

Vrednost preiskav
brez DDV:

6.000
A

Davčna osnova za obdobje
1 leta (za 9,5% DDV)

B

Znesek davka (9,5% DDV)

C

Davčna osnova za obdobje
1 leta (za 22% DDV)

D

Znesek davka (22% DDV)

E

Skupaj za plačilo v EUR z
DDV za obdobje 1 leta
(A+B+C+D)

F
G
H

Davčna
osnova
za
obdobje 9 let (A x 9 let + C
x 9 let)
Skupni znesek davka (B x
9 let + D x 9 let)
Skupaj za plačilo v EUR z
DDV za obdobje 9 let
(F+G)

Opomba:
• V obrazcu je navedeno predvideno letno število analiz;
• Ponudnik mora ponuditi ves potrošni material (reagente, kontrole, kalibratorje,
aplikatorje ter ostali potrošni material v kolikor je potreben), ki je potreben za
izvedbo predvidenega števila analiz za obdobje devetih (9) let;
• K obrazcu tega predračuna je treba na lastnih obrazcih priložiti spisek vsega
potrebnega potrošnega materiala za izvedbo zahtevanega števila analiz ter za
vsako vrsto potrošnega materiala izkazati tudi ceno brez DDV, davčno stopnjo,
znesek davka in ceno z DDV. Na lastnem obrazcu je potrebno za vsako vrsto
potrošnega materiala navesti tudi kataloško številko in proizvajalca.
UKC Maribor

Analizator za določanje krvi v blatu s potrošnim materialom

OBR-4.3 - popravek
•

V polje »Cena na analizo brez DDV« je potrebno vpisati ceno vsega potrebnega
potrošnega materiala za eno analizo brez DDV.

Žig in podpis ponudnika:

………………………….

UKC Maribor

Analizator za določanje krvi v blatu s potrošnim materialom

