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PREDRAČUN-MERILA 
 

Javno naročilo 

Naročnik Zdravstveni dom Kočevje 

Roška cesta 18 

1330 Kočevje 

Oznaka javnega naročila JN 1/2021 

Predmet javnega naročila Dobava zdravstvenega materiala za obdobje štirih let 

 
 

PONUDNIK/DOBAVI

TELJ 
Poslovodeči partner Partner 2 

Naziv in sedež 
Venofarmacija d.o.o. Ul. I 

štajer bat. 7, 3000 Celje 
 

ID št. za DDV SI56710127  

Matična številka 6165524000  

 

 
Ponudbena cena za posamezen sklop bo zahtevana v fazi odpiranja konkurence. 

 

Prijavljamo se na naslednje sklope (ponudnik označi): 

 
 

Sklop 

Da / Ne 
(opomba: če ponudnik 

pusti polje prazno oz. vpiše 
karkoli drugega razen 

nedvoumen DA, npr. DA z 

opombami ali podobno, bo 
naročnik štel, da sklopa ne 

ponuja) 

1. SANITETNI MATERIAL Ne 

2. ZDRAVSTVENI MATERIAL Ne 

3. OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL Ne 

4. ZAŠČITNA SREDSTVA ne 

5. LABORATORIJSKI MATERIAL da 

 

 

Točkovanje v okviru meril: 
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Merilo Rok dobave 

Ponujamo: 

Ponujeno 

(opomba: če ponudnik pusti polje prazno oz. 

vpiše karkoli drugega razen eno od opcij: 48 

ur / 24 ur / isti dan, naročnik ne bo dodelil 

točk pri tem merilu) 

Vnesi dobavni rok (glede na merila iz navodil 

ponudnikom: 48 ur / 24 ur / isti dan): 

48ur 

Certifikat ISO 9001 
Ponujeno 

(opomba: če ponudnik pusti polje prazno oz. 

vpiše karkoli drugega razen nedvoumen DA, 

npr. DA z opombami ali podobno, naročnik ne 

bo dodelil točk pri tem merilu) 

Imamo veljaven certifikat ISO 9001 ne 

V primeru, da je odgovor Da, ponudnik pod ostalo dokumentacijo v sistemu ePonudbe.si 

predloži obvezna priloga: kopija veljavnega certifikata ISO9001, sicer naročnik ponudniku pri 

tem merilu ne bo priznal točk. 

Certifikat ISO 14001 
Ponujeno 

(opomba: če ponudnik pusti polje prazno oz. 

vpiše karkoli drugega razen nedvoumen DA, 

npr. DA z opombami ali podobno, naročnik ne 

bo dodelil točk pri tem merilu) 

Imamo veljaven certifikat ISO 14001 ne 

V primeru, da je odgovor Da, ponudnik pod ostalo dokumentacijo v sistemu ePonudbe.si 

predloži obvezna priloga: kopija veljavnega certifikata ISO14001, sicer naročnik ponudniku pri 

tem merilu ne bo priznal točk. 

 

 

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik gospodarskega subjekta: 

 
V/na Celje, dne 28.07.2021 

 

       Ime in priimek, žig in podpis: 

       Anita Sluga 
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