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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

št. 10/10

Ponudnik:
Ime ali naziv:
Naslov:

Vrsta nabave:

Storitev

Material

x Oprema

Gradnja

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:
Št.
1

Opis blaga
Hitra infrardeča kamera z makro objektivom
v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo

Razpisna
dokumentacija
http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

je

na

razpolago

na

internetnem

naslovu

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil
pri Uradnem listu RS.
Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo
ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.
Rok za oddajo ponudbe je 03. 08. 2010 do 11.ure.
Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, vložišče, 1000 Ljubljana.
Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena
tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.
Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ- Infrardeča kamera« in točnim
naslovom ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 03. 8. 2010 ob 12.uri v sejni
sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na
javnem odpiranju.
V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.
Ljubljana, dne

16. 7. 2010

Institut "Jožef Stefan"
Vodja nabavne in prodajne službe:
Jože Kašman, prof.mat.
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NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:
1.
2.
3.
4.

Ponudba – obrazec 1
Izjava o izpolnjevanju pogojev – obrazec 2
Izjava banke – obrazec 3
Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran
na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena
dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja
ponudnika.
Ponudba mora veljati do 31. 10. 2010.
Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe in jih točkovala po

merilih na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril in ocenila ali je

ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.
Merili na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril:
št.

merilo

1

Odstopanje vrednosti ponudbe od povprečne
vrednosti vseh ustreznih ponudb:

2

podaljšana garancija (do največ 3 leta)

A ± 2%
+ 2% do +6%
+6% do +10%
nad +10%
–6% do –2%
–10% do –6%
pod –10%
vsako leto po 1.letu

točke
100
90
80
70
110
120
130
+2

Seštevek vseh možnih točk je 132.
Ponudnik, ki bo dosegel največ od 132 možnih točk, bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru
dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri
merilu št. 1 – vrednost ponudbe. V primeru enekega števila točk pri merilu št. 1 bo izbran
ponudnik z najnižjo ceno.

Ljubljana, dne

16. 7. 2010

Institut "Jožef Stefan"
Vodja nabavne in prodajne službe:
Jože Kašman, prof.mat.

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.
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Tehnični opis in specifikacija opreme
Predmet razpisa je hitra infrardeča kamera s pripadajočim makro objektivom in programsko
opremo.
1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KAMERO:
• spektralni pas detekcije: naj zajema vsaj μ = 3,7–5,0 μm
• velikost detektorja: vsaj 320 x 256 elementov
• razmik elementov (pitch): 30 μm x 30 μm
• frekvenca zajemanja celotne slike: vsaj 300 Hz
• možnost zajemanja s poljubnega dela detektorja (user defined sub-windowing)
• hitrost zajemanja z manjšega dela detektorja: vsaj 1000 Hz pri 80 x 64 elementih in
integracijskem času 0,5 ms
• nivo šuma: NETD < 25 mK
• tovarniška kalibracija: vsaj 0–100 °C
• zajem signalov preko ethernet-a: 1 Gb/s
• možnost sinhronizacije z zunanjim signalom (trigger in)
• možnost spreminjanja integracijskega časa med zajemanjem signala
• možnost namestitve lastnih spektralnih filtrov
2. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MAKRO OBJEKTIV:
• povečava: M = 1
• odprtina: F/3 ali večja
• spektralni pas: vsaj μ = 3,7–5,0 μm
• transmisija: vsaj 80%
• delovna razdalja (od roba ohišja do objekta): vsaj 30 mm
• mehansko in optično kompatibilen s kamero iz točke 1.
3. FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME:
• nadzor nastavitev kamere iz točke 1 in zajema slik
• živa slika s kamere (live image)
• korekcija ne-uniformnosti detektorja (NUC)
• analiza slik: temperaturni profil, časovni potek, histogram
• izvoz podatkov v numerični in grafični obliki
• možnost dodajanja lastnih modulov
4. dodaten objektiv (f = 50 mm, odprtina vsaj F/3)
V ponudbi morajo biti navedene vse tehnične specifikacije in funkcije, ki so del
razpisnih pogojev, ter modelske številke oz. komercialna imena ponujenih komponent,
dodatnih opcij, programske opreme.

3/9

Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija
1001 Ljubljana, p.p. 3000 / Jamova cesta 39 / Tel. n.c. 477 39 00, Fax: 423 54 00
Identifikacijska št.: SI55560822 / matična št.: 5051606 / TRR: 01100-6030344242

Podatki o ponudniku:
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Transakcijski račun številka:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

OBRAZEC 1

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
PONUDBA

št.
kraj:
datum:

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št.
pošiljamo naslednjo ponudbo:

Vrsta nabave:
Št.
1

Storitev
Opis blaga

Hitra infrardeča kamera z
makro objektivom

Material
Količina

10/10 z dne

x Oprema
Cena
Pop.
%

..............

vam

Gradnja
Vrednost

1
SKUPAJ
POPUST
OSNOVA
DDV
ZA PLAČILO (EUR)

Dobava (število dni):
Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa):
Veljavnost ponudbe do:
31. 10. 2010.
Garancijska doba:
V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".
OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.
Ponudnik:
Predstavnik ponudnika
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OBRAZEC 2
IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU
POGOJEV

Ponudnik:
Ime ali naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Reg. sodišče:

Matična številka:
Štev. registracije:

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila.
Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih
2.
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09).
Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli
3.
podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti.
4. Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji.
5. Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti.
V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev
6.
na transakcijskem oz. transakcijskih računih.
Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega
7.
naročanja.
8. Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec.
Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo
9.
opreme.
Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v
10.
delovnih dneh največ 48 ur.
in dajemo

SOGLASJE
Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „Hitra infrardeča
kamera z makro objektivom ”.
,dne
(kraj)

žig
(datum)

Ponudnik

Predstavnik ponudnika
(ime in priimek)
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OBRAZEC 3

IZJAVA BANKE

Podjetje
Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis
Instituta “Jožef Stefan” z oznako 10/10 za Hitra infrardeča kamera z makro objektivom
I Z J A V L J A M O,
da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov
dobil:
•
•

bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne
pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla,
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne
pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka,
ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.
Kraj in datum:

Žig banke

Podpis
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OBRAZEC 4
VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran
Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in
, ki ga zastopa direktor
v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”
se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O štev. …………..
1.člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral
dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih
naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010.
S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za
nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:
Hitra infrardeča kamera z makro objektivom
(naziv opreme)
podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te
pogodbe.
2. člen
Vrednost navedene opreme znaša .................. EUR. Cena ne vsebuje DDV.
3. člen
Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave .................. od dneva podpisa pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na
lokaciji naročnika.
Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna
postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku
izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
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4.člen
Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik
pa je dolžan izvršiti plačilo računa v roku………..dni od izstavitve.
Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne
obresti.
5. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te
pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne
pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.
Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega
zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini
9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku
garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.
6.člen
Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo
opreme naročniku.
Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem
obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.
Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih
dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.
Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti
enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski
rok podaljša za čas popravila.
Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo
dobavitelja.
7.člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri
njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike
Slovenije.
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8.člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem
predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.
Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v
roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
dva izvoda.

NAROČNIK:
Institut “Jožef stefan”
Direktor:

DOBAVITELJ:
Direktor:

PROF.DR.JADRAN LENARČIČ
Datum:

Datum:
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