
 
 
 
 
 
Številka: 0403-1/06-3                              
Datum: 05.01.2006 
 
 
 
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE – NAVODILO PONUDNIKOM 
 
 
 
V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) 
vas z namenom sprotne dobave pisarniškega materiala vabimo, da predložite svojo ponudbo 
za dobavo pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 
2007. 
 
 
 
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU MALE VREDNOSTI: 
 
 
1. ŠTEVILKA NAROČILA: 
  

0403-1/2006 
 
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 

dobava pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 
in 2007 

 
 
3. NAROČNIK : 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC   
Dunajska cesta 56 
1000 LJUBLJANA 

 
Matična številka:  585501200 
Davčna številka:                 57006229 
Številka TRR:            01100-6300109972 

 
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije v skladu s 3. odstavkom 13. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 97/04 (ZDDV-UPB2)) ni davčni zavezanec. 
 
 
 



4. OCENJENA VREDNOST NAROČILA (ZA OBE LETI): 
 

5.000.000,00 SIT (brez DDV);       6.000.000,00 SIT (z DDV) 
 
 
5. ROK ZA ODDAJO PONUDBE:   
 

17.1.2006 do 11.00 ure na naslovu naročnika  
 

 
6. ROK ZA OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: 
 

15 dni od poteka roka za oddajo ponudb 
 
7. ROK ZA SKLENITEV POGODBE: 
 

15 dni od obvestila o izboru 
 
 
 
 
SESTAVA POVABILA: 
 

a) To povabilo 
b) Vzorec obrazca ponudba – podatki o naročniku 
c) Vzorec obrazca Cenik: Specifikacija pisarniškega poslovanja 
d) Vzorec obrazca izjava o izpolnjevanju pogojev 

 
 
 
 
SESTAVA PONUDBE: 
 
Jezik ponudbe: slovenski jezik 
 
Rok veljavnosti ponudbe: najmanj 30 dni 
 

 Variante ponudbe  niso dovoljene 
 
Ponudba mora biti zložena v mapi po naslednjem vrstnem redu (v celoti skladno z 
navodili izpolnjeni dokumenti), povezana z vrvico tako, da ni mogoče naknadno dodajati 
ali odvzemati posameznih listov: 

Obrazec ponudba - podatki o ponudniku 
Obrazec cenik storitev 
Obrazec izjava o izpolnjevanju pogojev 
Dokazilo referenc (fotokopija pogodbe ali potrdilo naročnika) 

 
Ponudba mora biti zaprta v ovojnici. Na prednji strani mora biti naveden naziv in naslov 
naročnika, skupaj z navedbo »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA DOBAVO PISARNIŠKEGA 
MATERIALA«, na zadnji strani pa naziv in naslov ponudnika. 
 
 
 
 
 



 
 
POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE 
 
Za pravilno se šteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
1. Pogoj: 
Ponudnik je v zadnjih dveh (2) letih pred objavo tega naročila male vrednosti imel 
sklenjeni vsaj dve pogodbi za dobavo pisarniškega materiala in sicer posamezno v višini 
ene polovice ocenjene vrednosti tega naročila (2.500.000,00 SIT (brez DDV); 
3.000.000,00 SIT (z DDV)). 
 
Način dokazovanje pogoja št. 1: 
Ponudnik naj predloži fotokopije pogodb z naročniki ali potrjene (original podpisane in 
žigosane) referenčne izjave s strani naročnikov, iz katerih je razvidno da gre za dobavo 
pisarniškega materiala in višina vrednosti sklenjenega posla. 
 
2. Pogoj: 
Rok plačila najmanj 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.  
 
Način dokazovanje pogoja št. 2: 
Posebna priloga ni zahtevana – ponudnik z ustrezno izpolnitvijo obrazca Ponudba izkaže 
izpolnjevanje pogoja (konkretno v točki 3). 
 
 
3. Pogoj: 
Ponudnik mora smiselno izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnih 
naročilih ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 36/04 (ZJN-1-UPB1)).  
 
Način dokazovanja pogoja št. 3: 
Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo izpolnjene, podpisane in žigosane izjave 
(priloga 2 k ponudbi). 
Naročnik lahko zahteva od ponudnikov, da v primeru dvoma predložijo originalne listine, kot 
dokazilo, da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena. 
 
 
 
MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
 
Kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bomo upoštevali cene podane v prilogi »Cenik: 
specifikacija pisarniškega materiala« (priloga 1 k ponudbi). Najugodnejša ponudba je tista 
kjer je ponujena najnižja cena za seštevek prvih 39-ih izdelkov iz Cenika. 
 
Če bo več ponudb z isto najnižjo ceno, bo izbrana tista, ki bo ponujala najnižjo skupno ceno 
pisarniškega materiala navedenega od zaporedne št. 40 do 80. 
 
Č bi tudi v tem primeru z isto najnižjo ceno, bo izbrana tista, ki bo imela več predloženih 
referenc. 
 
 
Pri izbiri bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo pravilne in imele priloženo 
izpolnjeno ponudbo s prilogami (cenik storitev, izjavo ter dokazilo referenc). 
 
 
 



 
KONTAKTNA OSEBA 
 
Kontaktna oseba naročnika za postavljanje vprašanj v zvezi z naročilom male vrednosti je 
Kristijan Lovrak. Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo po telefaksu na št. (01) 475-00-40 ali 
po elektronski pošti kristijan.lovrak@varuh-rs.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na 
spletni strani varuha www.varuh-rs.si. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Kristijan Lovrak 
 
                                                                        svetovalec generalne sekretarke varuha 
 
 
      Priloga:  - obrazec Ponudba 

- obrazec Cenik: Specifikacija pisarniškega materiala 
- obrazec Izjava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONUDBA ŠT. ______________ 
z dne ____________ 

 
 
 
 
Na osnovi povabila št. 0403-1/2006-3 z dne 5.1.2006 za naročilo male vrednosti dajemo 
ponudbo za dobavo pisarniškega materiala za potrebe Varuha človekovih pravic  za leti 2006 
in 2007. 
 
 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU 
 
Naziv ponudnika  
Naslov  
Davčna številka  
Številka TRR  
Kontaktna oseba  
Telefon  
Telefaks  
E-pošta  
Pooblaščena oseba za podpis 
pogodbe 

 

 
 
 
2.  CENIK: Specifikacija pisarniškega materiala 
 
Cene za posamezne količine zahtevanega pisarniškega materiala so navedene v prilogi 1- 
Cenik: Specifikacija pisarniškega materiala.  
 
Priloga št. 1:  CENIK: Specifikacija pisarniškega materiala 
 
Ponujene cene so posebej brez in posebej z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer 
v tolarskih zneskih.  
 
 
 
3. PLAČILNI POGOJI 
 
Rok plačila po izvedeni dobavi on od datuma uradnega prejema pravilno izstavljenega 
računa: _____ dni. 
 
 
 
4. POTRDILO O IZPOLNJEVAJNU POGOJEV 42. ČLENA ZJN-1 
 
Priloga št. 2  - IZJAVA o izpolnjevanju  pogojev iz 42. člena ZJN-1  
 
Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v primeru dvoma predloži originalne listine kot 
dokazilo, da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena. 
 
 
 



 
 
 
5. DOKAZILO REFERENC 
 
Kot dokazilo izpolnjevanja pogoja št. 1 k ponudbi prilagamo __________________________ 
 
________________________________________________________________________  . 
 
 
 
 
        PONUDNIK 
 
       ________________________ 
                    podpis in žig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENIK: Specifikacija pisarniškega materiala   PRILOGA 1
 
     

Zap. 
št. Naziv materiala  

enota 
Cena na enoto brez 

DDV 
Cena na enoto z 

DDV 
 PAPIR    

1. fotokopirni papir A4 (80 g/m2)  5 zav.   
2. fotokopirni papir A3 (80 g/m2) 5 zav.   
 KUVERTE    

3. format A5 /bele, samolepilne/ 100 kom.   
4. amerikanke /bele, samolepilne/ 100 kom.   
 MAPE    

5. herbarij mapa s trakom/s klapo/ kom.   
6. plastificirana mapa z zavihki z elastiko kom.   
7. ovoj za spise /rjav, - obr. 0,14 - kom.   
 REGISTRATORJI    

8. A4 - široki /samostoječi/BIROLINE ali Leitz kom.   
9. A4 - ozki /samostoječi/BIROLINE ali Leitz kom.   
 OBRAZCI    

10. naročilnice, obr. 5,40 kom.   
11. prijava nastopa dopusta, obr. 0,54 kom.   
12. blagajniški izdatek, obr. 6,62 kom.   
13. blagajniški prejemek, obr. 6,61 kom.   
14. blagajniški dnevnik, 6,50 kom.   
15. knjižica motornega vozila, obr. 4,22 kom.   

 TONERJI (samo originali)    
16. za fotokopirni stroj MINOLTA EP 1080 - MT toner 101B kom.   
17. toner za fax CANON FAX L300 kom.   
18. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 5L, 6L kom.   
19. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 5N kom.   
20. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 1100 kom.   
21. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 2100 kom.   
22. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 2200D kom.   
23. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 1010/1012 kom.   
24. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP 1200/1000W kom.   
25. za barvni tiskalnik HP Desk Jet 3845 (kompl. 2 kartuši) kompl.   
26. za barvni tiskalnik Canon S500 (kompl. 4 kartuše) kompl.   

 DISKETE, KASETE, CD/DVD mediji    
27. diskete 3,5 HD /10/ 10 kom.   
28. video kasete VHS 240 min TDK kom.   
29. miniDV videokaseta 80 min SONY kom.   
30. CD-R medij 700MB-80min 52x 25 PACK Verbatim 25 pack   
31. CD-RW medij 700MB 10x 10 pack Verbatim 10 pack   
32. DVD-R medij 4,7GB 8x 25 PACK medij Verbatim 25 pack   
33. DVD+R medij 4,7GB 16x 25 PACK medij Verbatim 25 pack   
34. DVD+RW medij 4,7GB 4x 10 PACK medij Verbatim 10 pack   
35. Diktafon kaseta Philips LFH 007 kom.   
36. DLT TAPE IV DATA Carttridge HP C5141F – 80GB* kom.   

 PVC PROIZVODI    
37. folije za printerje /Laser A4. 1/50/ BASF kom.   
38. PVC mapa s sponko 5628 ESS. kom.   
39. PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče/, za vpenjanje kom.   



 S K U P A J    

 OSTALO    
40. kemični svinčniki /G1-05/ kom.   
41. kemični svinčniki /G1-07/ kom.   
42. kemični svinčniki /G2-05/ kom.   
43. kemični svinčniki /G2-07/ kom.   

44. kemični svinčniki /Pilot BPS GP medium, 1.0/ - 
črni+modri kom.   

45. tehnični svinčniki 0,5 UNIX ali podobno kom.   
46. vložki za kemične svinčnike / PILOT ali podobno / kom.   
47. vložki za tehnične svinčnike , 0,5 /1/12/ ali podobno / kom.   
48. spenjalec /Leitz 5501 B91 ali podobno/ kom.   
49. sponke za papir /vel. 14/ kom.   
50. sponke za papir /vel. 12/ -BARVNE kom.   
51. sponke za spenjač kom.   
52. razpenjalec sponk 1029 A kom.   
53. luknjač /SAX 408 ali podobno/ kom.   
54. radirka-FACTIS 60 RP ali podobno/ kom.   
55. lepilo /21gr./ UHU ali podobno kom.   
56. lepilni trak kom.   
57. korekturno sredstvo kom.   
58. flomastri / signir, 1/4/ kom.   
59. post-it lističi /srednji, kocka/, 76 mm x 76mm kom.   
60. post-it lističi /mali/, 38 mm x 51 mm kom.   
61. škarje za papir kom.   
62. ravnilo PVC/30 cm kom.   
63. flomaster STEAD+B62. 358 9 D okr. perm. ali podobno kom.   
64. stojalo za selotejp - SCOTCH ali podobno kom.   
65. spirale za vezavo papirja Ibico  8 kom.   
66. Mape za toplotno vezavo 3 mm, 6 mm kom.   
67. podložni karton LAMIREL kom.   
68. folija prozorna PRESTIGE 80 CRISTAL kom.   
69. samolepilne nalepke (38x75)-pola kom.   
70. kolegij blok A4 /črtan/ kom.   
71. pregledni kartončki od A do Ž kom.   
72. abecedna kazala /indeks za registrator, A4. /A - Ž/ kom.   
73. Etikete samolepilne Zweckform 3484  škatla   
74. Podložena vrečka št. 3  150x210 kom.   
75. Podložena vrečka št. 4  180x260 kom.   
76. Sponke papirne PVC št. 5 (5cm) škatla   
77. Sponke papirne PVC št. 7 (7cm) škatla   
78. Bombice Z11 Parker modre škatla   
79. Textmarker Topstar 364-5 zelen kom.   
80. Textmarker Topstar 364-1 rumen kom.   

Navedene cene so fiksne ves čas trajanja poslovnega sodelovanja (za leti 2006 in 2007). 
 
 
          PONUDNIK 
 
 
       ________________________ 
                    podpis in žig 

 



 
Priloga 2 

 
 

Številka:           
Datum: 
 
 
IZJAVA 
 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila male vrednosti in sprejemu 
pogojev iz povabila k oddaji ponudb   
 
 
Predmet javnega naročila: …………………………..………………………………………… 
 
Ponudnik: ………………….………………………………..……………………………:::…… 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 
1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti in vsa potrebna dovoljenja. 

DA  NE 
2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku. 

DA  NE 
3. V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, 
povezano s poslovanjem, ali pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano 
opravljanje dejavnosti. 

DA  NE 
4. Razpolagamo z zadostnimi finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo del.
   

         DA  NE 
 
S podpisom te izjave ponudnik tudi potrjuje: 
                                                                                                                  

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, da po njih daje svojo ponudbo in 
da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta naročila, 

- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo dokumentacijo, 
- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo naročila,  
- da ne bo imel do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot 

najugodnejši ponudnik.  
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični 
in da jih bomo ob naročnikovi zahtevi dokazali s predložitvijo ustreznih potrdil. 
 
 
 
 
Ponudnik: 
 
(žig in podpis odgovorne osebe) 
 
__________________________________ 
 


