
 

 
 

Štev.:    Su-X-11/16-9 

Datum:  19. 5. 2016 

 

 

 

POPRAVEK 
DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 

 

Naročnik 

 

 

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

 
TISKARSKE STORITVE 

 
 

 

 

     Ustavno sodišče Republike Slovenije 

 

 

 

 

Vsebina razpisne dokumentacije: 

 

I. Podatki o naročniku  

II. Podatki o predmetu javnega naročila  

III.  Pravila in navodila za izdelavo ponudbe  

IV. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti  

V. Merila za izbor najugodnejše ponudbe  

VI. Tehnične specifikacije  

VII. Ponudbena dokumentacija  
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POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

V razpisni dokumentaciji se spremenijo naslednje točke: 

 

- 4. odstavek 4. točke II. poglavja (str. 3) se pravilno glasi: 

Storitve, sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike 

Slovenije, so navedene pod zaporednimi številkami od 12. do 14. in 18. ponudbenega 

predračuna (Priloga VII.2) ter druge storitve, ki jih v času priprave razpisne dokumentacije 

naročnik še ne more natančno opredeliti.  

 

- 2. odstavek 2. točke III. poglavja (str. 3) se pravilno glasi: 

Naročnik bo odgovoril na vprašanje, ki bo na portalu zastavljeno pravočasno, to je do 23. 5. 2016 

do 10.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.  

 

- 1. odstavek 5. točke III. poglavja (str. 4) se pravilno glasi: 

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 25. 5. 2016 do 10.00 ure. 

 

- 1. odstavek 6. točke III. poglavja (str. 4) se pravilno glasi: 

Javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2016 ob 10.30 na sedežu Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.  

 

- naslov 2. točke VI. poglavja (str. 13) se glasi: 

2. ZBORNIK, ZBIRKA, POROČILO IN PREDSTAVITVENA KNJIŽICA 

 

- tehnične specifikacije Zbirke odločb - slovenska (str. 14) se spremeni 

Zbirka odločb - slovenska 

format: 160 x 236 mm 

obseg: od 1300 do 1350 strani + ovitek  

papir: 50-60gr Medicalprint - notranjost, 140gr Arcoset- vezni list  

ovitek: knjigoveško platno (imitacija usnja) + 2 mm lepenka  

tisk: 1/1 – notr.del - črna 

dodelava: Trda vezava, kaširano na lepenko 2mm  

zlatotisk ovitka (sprednja stran + hrbet)+ polokrogel hrbet  

Tisk celotne naklade 400 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- tehnične specifikacije Zbirke odločb - angleška (str. 14) se spremenijo: 

Zbirka odločb - angleška 

format: 160 x 236 mm 

obseg: od 1504 strani + ovitek  

papir: 50-60gr Medicalprint - notranjost, 140gr Arcoset- vezni list  

ovitek: knjigoveško platno (imitacija usnja) + 2 mm lepenka  

tisk: 1/1 – notr.del - črna 

dodelava: Trda vezava, kaširano na lepenko 2mm  

zlatotisk ovitka (sprednja stran + hrbet)+ polokrogel hrbet  

Tisk celotne naklade 500 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- v 2. točki VI. poglavja se za specifikacijo Poročila o delu za leto 2015 (str. 16) na koncu 

doda naslednje besedilo: 

 

Predstavitvena knjižica 

Notranjost 

Število strani: 64 (1. del) + 64 (2. del) 

Format:  160 x 230 mm 

Tisk: offset 6/6 (CMYK + Pantone 877 U + Pantone 2757 U) 

Papir: Munken Lynx Smooth 120 g 

Lakirano 

 

Odprta vezava  

Temno modra nit 

 

Pred vsakim delom zašit en karton (4 strani) - kot ena pola 

Po prvem delu (64 strani), še en karton, potem spet 64 strani (glej skico - priloga1) 

Papir: Woodstock Bianco 285 g 

Tisk: 2/2 (Pantone 877 U + Pantone 2757 U) 

 

Naslovnica 

Papir: Vanguard Silver Gray 750g 

Tisk: Srebrna folija 

Zadnja stran knjižnega bloka je nalepljena na ovitek, hrbet je viden (glej fotografiji vezave - 

priloga 2) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Priloga VII.2 - Ponudbeni predračun se nadomesti z novim obrazcem (v prilogi 3). 

 

- 2. odstavek Navodil za izpolnjevanje obrazca VII. 2 se pravilno glasi: 

Ponudnik mora v ponudbeni predračun vpisati ponudbene cene na enoto za vsako navedeno 

storitev (vse postavke od 1 do 18).  

 

 

Priloge: 

- skica šivanja predstavitvene knjižice - Priloga 1 

- 2x fotografija vezave predstavitvene knjižice - Priloga 2 

- nov ponudbeni predračun - Priloga 3 

 

 

 


