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Naročnik: 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

Prešernova ulica 34 

9240 Ljutomer 

 

 

 

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE 

 

 

 

Spoštovani! 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer, v nadaljevanju 

naročnik, vas 

v a b i 

k predložitvi ponudbe za dobavo »PISARNIŠKEGA MATERIALA« 

       

 

 

Ponudbo je potrebno izdelati v skladu z navodili te razpisne dokumentacije. 

 

 

 

S spoštovanjem! 

 

Ravnatelj: Zvonko Kustec 
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B) NAVODILA IZVAJALCEM ZA IZDELAVO PONUDBE 

1 SPLOŠNO 

1.1 Vrsta postopka 

Naročnik izdaja to javno povpraševanje na osnovi 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; 

Uradni list RS, št. 91/15) in v skladu z navodili za oddajo evidenčnih naročil z dne 30.9.2020. 

1.2 Predmet javnega povpraševanja 

Predmet javnega povpraševanja je iskanje izvajalca za dobavo PISARNIŠKEGA MATERIALA. 

Izvajalci ponudijo predmet javnega povpraševanja v celoti/delno.  

1.3 Pojasnila razpisne dokumentacije 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko dobijo po elektronski pošti: gfml@gfml.si. 

1.4 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 

spletni strani šole. 

2 PONUDBA 

2.1 Popolnost ponudbe 

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 

Izvajalec mora v ponudbi predložiti: 

1. Izjavo izvajalca o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-1); 

2. lzjavo izvajalca, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2); 

3. lzpolnjen obrazec podatki o izvajalcu (OBR-3); 

4. lzpolnjen, parafiran in žigosan (vsaka stran) vzorec pogodbe (OBR-4); 

5. lzjavo o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.11 teh navodil (OBR-5); 

6. Predračun (OBR-6). 

Obrazci točke 2.1, so sestavni del te razpisne dokumentacije.  

Izvajalec naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red! 

2.2 Zavrnitev ponudbe 

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika.  

Naročnik bo iz postopka izločil izvajalca, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v 

evidence izvajalcev z negativnimi referencami. 

2.3 Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne/delne ponudbe 

Celotna ponudbena dokumentacija 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. 

Izvajalec mora podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) pogodbo. Prav tako je potrebno izpolniti, 

podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz točke 2.1 teh navodil. 

2.4 Listine v ponudbi 

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki je ni potrebno notarsko overiti. 

2.5 Predložitev ponudbe 

Izvajalci morajo naročniku posredovati ponudbe v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti vidne 

naslednje oznake: 

- naročnikov naslov: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer; 
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- oznake: "NE ODPIRAJ-PONUDBA »dobava »PISARNIŠKEGA MATERIALA« ", 

izvajalčev naslov (na hrbtni strani): Izvajalci dostavijo ponudbe naročniku po pošti ali osebno 

(na naslov iz prve alineje te točke). 

2.6 Rok za predložitev ponudbe 

Ponudbe je treba predložiti do petka, 2. julija 2021 do 10.00 ure, na naslov naročnika. 

Pravočasna je tista ponudba, ki je predložena naročniku do roka iz predhodnega stavka. 

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu za dokumentacijo, se bo 

štela, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja 

ponudb 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 odpiranju ponudb vrnjena izvajalcu z navedbo, da je 

prepozna. 

2.7 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe 

Izvajalec lahko dopolni, spremeni ali umakne ponudbo pred rokom za predložitev ponudbe. 

2.8 Dopustne dopolnitve ponudbe 

V kolikor naročnik sam ali na predlog izvajalca ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko 

dopolni. Če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih 

naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. 

Pri tem ni dovoljeno spreminjati: 

− cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, 

− tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila, 

− 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  naročanja. 

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju izvajalca popraviti očitne 

računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto 

ne smeta spreminjati. 

2.9 Stroški priprave ponudbe 

Izvajalci sami nosijo vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

2.10 Obvezni pogoji 

Izvajalec mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje (OBR-5):  

- Izpolnjuje obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 

prvega in drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 

- Izpolnjuje obvezne minimalne pogoje vezane na ekonomsko in finančno sposobnost iz 76. 

člena ZJN-3. 

- Ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 

ravnanjem. 

- V zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega nobenega računa. 

- Ima plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno 

varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami 

države naročnika na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb.  

- Sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije in bo z naročnikom sklenili pogodbo v skladu 

z njimi. 

- Je tehnično in kadrovsko sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti in ima registrirano 

dejavnost ki je predmet tega razpisa. 
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2.11 Izločitev ponudb 

Naročnik bo izločil: 

- nepravočasne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev ponudb; 

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2.1 in 2.10 teh navodil; 

- izvajalca, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco izvajalcev z 

negativnimi referencami; 

2.12 Ponudbena vrednost 

Cene morajo biti podane v evrih (EUR). Cena z DDV mora vsebovati vse stroške. (OBR-6). 

Za predračun smo izbrali vzorčen obseg potrebnega materiala za dobo dveh let. 

 

Na osnovi vašega predračuna vas bomo rangirali v skladu z merilom.  

 

Cene in končna ponudbena vrednost predračuna so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 

Kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni, razen v primeru enormnih dvigov cen vhodnih 

materialov izvajalca, o čemer se sklene poseben aneks, ki je sestavni del sklenjene pogodbe. 

2.13 Merilo 

Ekonomsko najugodnajša cena ponudbe dobavitelja. 

2.14 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 40 dni od datuma odpiranja ponudb. 

3 ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo izvedeno na naslovu naročnika v roku pet delovnih dni od roka za predložitev 

ponudb. 

4 POGODBA 

Naročnik in izbrani izvajalec bosta v roku 30 dni od odpiranja ponudb podpisala pogodbo. 
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OBR-1 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU  

 

POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

lzjavljamo, da sprejemamo vse pogoje te razpisne dokumentacije razpis za izvajalca celoletnega 

urejanja in vzdrževanja okolice šole, za letna in zimska opravila. 

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za dobavo 

»PISARNIŠKEGA MATERIALA.« 

 

Dne: ..........................  

 

 

Žig in podpis izvajalca: 

…….………..…………..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR-2 

 

 

 

 

 

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH 

PODATKIH 

 

lzjavljamo, da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči. 

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na  razpis: 

 

                                                     Dobava »PISARNIŠKEGA MATERIALA« 

 

 

 

Dne: .......................  

Žig in podpis izvajalca: 

…….………..…………..……………… 
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 OBR-3 

 

PODATKI o izvajalcu 

  

•  Firma oz. ime: 

•  Naslov firme: 

•  Zakoniti zastopnik: 

•  Davčna številka: 

•  Matična številka:   

•  Številka transakcijskega računa: 

•  Telefonska številka: 

•  Številka faksa: 

•  lnternetni naslov (URL):  

•  Elektronski naslov: 

•  Kontaktna oseba: 

•  Elektronski naslov kontaktne osebe: 

•  Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 

 

Dne: .......................  

  Žig in podpis izvajalca: 

……………..…………..……………… 
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 OBR-4 

 

Naročnik: 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer, ki jo zastopa ravnatelj 

Zvonko Kustec, matična številka 5084652.000, identifikacijska številka za DDV: 32934335 (v 

nadaljevanju: naročnik) 

in 

izvajalec  ________________________________________________________________________,  

ki ga zastopa ______________________________________________________________ 

matična številka:___________________________, ID za DDV: _____________________________, 

račun št.:_________________________________odprt pri_________________________________ 

sta sklenila naslednjo 

 

POGODBA 

za dobavo »PISARNIŠKEGA MATERIALA« 

v obdobju od 01. 9. 2021 do 31. 08. 2023 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javno povpraševanje na osnovi 21. člena Zakona 

o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15) in v skladu z navodili evidenčnih naročil. 

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši izvajalec. 

2. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega 

povpraševanja. Sestavni del te pogodbe so pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jih je izvajalec 

sprejel s podpisom izjave o izpolnjevanju pogojev. 

3. člen 

Pogodba se sklepa za določen čas, in sicer od 01. 9. 2021 do 31. 08. 2023. Pogodbo bo po poteku 

možno podaljšati  največ dva krat z aneksom za eno šolsko leto. Katerakoli pogodbena stranka lahko 

predčasno prekine to pogodbo, če se druga pogodbena stranka ne drži določil te pogodbe, s pisno 

odpovedjo 3 mesecev.  

4. člen 

Predmet pogodbe je izvajanje naslednjih storitev: dobava »PISARNIŠKEGA MATERIALA«  za 

dobo dveh let. 

5. člen 

Izvajalec naročniku zagotavlja: 

− da bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije, 

− da bo izstavljal račun redno, po dostavljenem naročilu 

− da ne bo zaračunaval dodatnih stroškov. 

6. člen 

Izvajalec se zavezuje opravljati  dobavo v dogovorjenem roku s strani naročnika po priloženem 

naročilu. 
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7. člen 

Naročnik bo račun za opravljeno storitev poravnal po prejemu računa v skladu z zakonskimi predpisi.  

8. člen 

Pogodba se prične uporabljati z dnem 01. 9. 2021 oz. s podpisom obeh pogodbenih strank. Spremembe 

in dopolnitve te pogodbe se sklepajo z aneksom. 

9. člen 

Ta pogodba je nična v primeru, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev 

posla pod ugodnejšimi pogoji, 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 predstavniku ali posredniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

10. člen 

Za reševanje sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe, je pristojno Okrožno sodišče v Murski Soboti. 

11. člen 

Kontaktna oseba naročnika je Zvonko Kustec.  

 

Kontaktna oseba izvajalca je _________________________________________________. 

12. člen 

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 izvod. 

 

 

 

 

 

        Številka:…………….             Datum: ………………….. 

 

 

Podpis in pečat izvajalca:      Podpis in pečat naročnika: 
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OBR-5 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

Ponudnik: 

_______________________________________________________________________________ 

I Z J A V A 

Predmet javnega naročila: ___________________________________________________________ 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

Št. Pogoji Obkroži 

1. 
Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali 

ponudnika iz prvega in drugega odstavka 75. člena ZJN-3. 
DA     NE 

2. 
Izpolnjujemo obvezne minimalne pogoje vezane na ekonomsko in finančno 

sposobnost iz 76. člena ZJN-3. 
DA     NE 

3. 
Nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi 

s poklicnim ravnanjem. 
DA     NE 

4. V zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa. DA     NE 

5. 

Imamo plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za 

socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, 

ali določbami države naročnika na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb. Ta 

izjava velja tudi za naše morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega 

naročila. 

DA     NE 

7. 
Sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije in bomo z naročnikom sklenili 

pogodbo v skladu z njimi. 
DA     NE 

8. Smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo. DA     NE 

 

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni 

dokazati s predložitvijo ustrezni listin, oziroma soglašamo in dovoljujemo, da naročnik za potrebe 

tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. 

 

Datum, kraj:                                                                              Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-6 

 

 

Dobavitelj: ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Predračun za dobavo PISARNIŠKEGA MATERIALA 

 

Artikli količina EM Cena za paket/kos Skupaj cena na količino 

Fotokopirni papir A4 80 g zav 500   

Fotokopirni papir A5  80 g zav 80   

Trgovski papir A3 visoki karo 1/260 zav 5   

Trgovski papir A3 V.K 1/200 zav 5   

Trgovski papir A3 črtani 1/260 zav 13   

Karton OL A4 bel/glos 250 G zav 4   

Obr. UPN OR spodaj 1/1500 OL  kos 3000   

JR Kuverte C$ AD SI 23X32 1/50 zav 10   

JR Kuverte B5 AD SI 1/50 zav 5   

VR. Podložni št. 18H 270x360mm kos 120   

Reg. A4/45 RL - samostoječi kos 30   

Reg .A4/75 RL - samostoječi kos 30   

Kocka 76x76 rumena staples kos 15   

Kemični svinčniki BPAB-25F  
raznobarvni 

kos 120   

Flomastri za belo tablo WBMA-VBM  
raznobarvni 

kos 400   

Vložek za marker WBS raznobarvni kos 200   

Sponke za spenjač za Primulo 12 fos 10   

Žebljički za pluto kos 5   

Lepilni trak - krep 25x50 kos 40   

Lepilni trak navadni prozoren mali kos 100   
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Artikli količina EM Cena za paket/kos Skupaj cena na količino 

Lepilni trak magic Scot 19x33 kos 20   

Edigs mali 10 ml kos 50   

Ovoj A4 U 22/30  kos 1400   

Ovoj A4 U 21/30 kos 300   

Spirala za vezavo 8 mm zav 3   

Spirala za vezavo 12 mm zav 3   

spirala za vezavo  16 mm zav 2   

folije  ZW KOPIR A4/100 zav 4   

Žepki za PL.OL A$/75MIC 100P zav 10   

Brisalec za belo tablo kos 20   

Spenjač Primola 12 kovinska kos 10   

Folije  graf. zav 2   

Folije za plastificiranje A4 zav 3   

SKUPAJ € 

 

 

Od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2023 
 

 

 

Kraj in datum:                                                                                         Podpis 

 

 

                                                                 Žig                                          : 
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