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REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODISCE 

Stevilka: Su-X-36/11-3 
Datum: 28. 7. 2011 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
ZA DOBAVO PISARNISKEGA MATERIALA IN TONERJEV 

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi 7. toeke, prvega odstavka 24. elena Zakona o javnem naroeanju (Uradni 
list RS, st. 128/06 in nasi. - v nadaljevanju ZJN-2), naroenik vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da predlozijo svoje ponudbe za dobavo pisarniskega materiala in 
tonerjev. 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in izpolnjevati 
vse v njej doloeene pogoje. 

II. PODATKI 0 NAROCNIKU 

Naroenik: 

Matiena stevilka: 
Davena stevilka: 
Stevilka TRR: 

USTAVNO SODISCE REPUBLIKE SLOVENIJE, Beethovnova 
ulica 10, Ljubljana 
5024234 
96331151 
REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORACUN: 01100-6300109972 

Ustavno sodisee Republike Slovenije v skladu s petim odstavkom 5. elena Zakona o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, st. 13/11 - uradno preeiseeno besedilo in 
18/11) ni daveni zavezanec. 

Ill. PODATKI 0 PREDMETU JAVNEGA NAROCILA 

1. Predmet javnega narocila: 

Dobava pisarniskega materiala in tonerjev za potrebe Ustavnega sodisea Republike 
Slovenije po sklopih: 

- Sklop 1 - pisarniski material 
- Sklop 2 - tonerji 

Ponudnik mora nuditi dobavo vseh zahtevanih izdelkov za posamezen sklop. 
Podrobnejsi podatki o predmetu javnega naroeila so v prilogi st. Sa in 5b -
»specifikacija izdelkov«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 

Naroenik si pridrzuje pravico do spremembe obsega naroeila, odvisno od 
razpolozljivih finanenih sredstev in dejanskih potreb. 
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2. Kvaliteta izdelkov: 
Kjer je posebej navedeno, morajo ponujeni izdelki popolnoma ustrezati lastnostim 
referencno navedenih izdelkov. 

Narocnik zeli kvaliteto nekaterih ponujenih izdelkov iz Sklopa 1 preizkusiti, zato od 
ponudnikov zahteva, da dostavijo ponujene vzorce izdelkov, ki so navedeni v 
specifikaciji izdelkov v razdelku A - pisala pod st. 1 do 23. 

Ponudnik mora vzorce oznaciti z zaporedno stevilko iz »specifikacije izdelkov«. 
Dostavljeni vzorci bodo za cas trajanja pogodbenega razmerja deponirani pri 
narocniku, kjer bodo narocniku in dobavitelju na voljo za morebitne reklamacije v 
zvezi z izdelki, ki jih bo narocnik narocal. Narocnik bo vzorce izdelkov izbranega 
ponudnika odkupil po cenah iz ponudbenega predracuna. 

3. Nespremenljivost in dobavljanje izdelkov: 
Ponujenih izdelkov v casu trajanja pogodbenega razmerja ni dovoljeno spreminjati. 
Zamenjava za enak ali boljsi ponujeni izdelek je mozna le na zahtevo narocnika 
oziroma ce bo dobavitelj dokazal, da se izdelka ne proizvaja vee ali se je 
dobaviteljeva nabavna cena povecala za vee kot 10 %. Ponujeni izdelek je mozno 
zamenjati le v soglasju z narocnikom. 

Dobavni roki za redna narocila za izdelke navedene v specifikaciji izdelkov je najvec 
pet dni, za nujna narocila, ki jih kot taka opredeli narocnik, pa en delovni dan. 

4. Trajanje pogodbenega razmerja 

Narocnik bo z izbranim ponudnikom - dobaviteljem za posamezen sklop sklenil 
pogodbo za obdobje od od podpisa pogodbe do 31. 7. 2013. 

IV. PONUDBA 

1. Cas, kraj in nacin oddaje ponudb 

Rok za oddajo ponudbe: do vkljucno 10. 8. 2011 do 10.00 ure. 

Ponudbe je treba poslati priporoceno po posti ali vloziti osebno v glavni pisarni 
Ustavnega sodisca Republike Slovenije, Ljubljana, Beethovnova ulica 10, v zaprti 
kuverti z oznako »Pisarniski material in tonerji - ne odpirajte« na ovojnici mora biti 
napisan polni naslov ponudnika. Za pravocasno steje ponudba, ki prispe v glavno 
pisarno Ustavnega sodisca Republike Slovenije do roka, ki je dolocen za oddajo 
ponudbe. Vse nepravocasno predlozene ponudbe bodo izlocene iz postopka 
odpiranja ponudb in bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom. 

Dostava vzorcev 
Vzorci morajo biti dostavljeni na sedez narocnika v roku za oddajo ponudbe, to je do 
vkljucno 10. 8. 2011 do 10.00 ure. 

2. Javno odpiranje ponudb 
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Javno odpiranje ponudb bo 10. 8. 2011 ob 10.30 uri na sedezu Ustavnega sodisca 
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred zacetkom javnega odpiranja ponudb 
komisiji izrociti pisna pooblastila ponudnikov za sodelovanje na javnem odpiranju 
ponudb. 

3. Cena 

Ponujene cene morajo biti dolocene fco skladisce na sedezu narocnika, razlozeno. 
Zajemati morajo morebitne popuste. Koncna vrednost mora biti izkazana v EUR, 
brez DDV, vrednost DDV in skupna koncna vrednost z DDV. Za cas pogodbenega 
razmerja morajo biti cene fiksne. 

4. Merilo 

Merilo za izbiro ponudbe je najniija skupna ponudbena cena za sklop. 

V primeru, da basta dva ponudnika ponudila enako najnizjo skupno ponudbeno ceno 
za sklop bo narocnik med njima izbiral po pomoznem merilu - visini popusta na 
uradni cenik ponudnika za izdelke izven specifikacije. V primeru uporabe pomoznega 
merila bo izbran ponudnik, ki bo ponudil visji odstotek popusta na uradni cenik za 
izdelke izven specifikacije. 

5. Placilni pogoji 

Placilni rok je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega racuna za 
dobavljeno blago v preteklem mesecu. lzvajalec mora v racunu natancno specificirati 
dobavljeno blago. 

6. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora biti veljavna 60 dni od roka za oddajo ponudb. 

7. Obseg ponudbe 

Ponudnik lahko predlozi ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj. 
Ponudnik izpolni obrazec ponudbe le za sklop, za katerega se prijavlja (prilogi st. 4/a 
in 5/a za sklop I in prilogi st. 4/b in 5/b za sklop II). 

8. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in iigosati obrazce-priloge, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. To pomeni, da mora obrazec: 

8.1. podatki o gospodarskem subjektu (Priloga st. 1) - izpolni samostojni 
ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
pod izvajalec; 

8.2. podatki o skupni ponudbi (Priloga st. 2) - izpolni vodilni partner, ce gre 
za skupno ponudbo; 

8.3. izjava o podizvajalcih (Priloga st. 3/a) - izpolniti samostojni ponudnik ali 
vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 
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8.4. izjava o odnosu do podizvajalca (Priloga st. 3/b)- izpolniti samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

8.5. ponudbeni predracun (Prilogi st. 4/a in/ali 4/b) - izpolni samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

8.6. »specifikacija izdelkov« (Prilogi st. 5/a in/ali 5b) - izpolni samostojni 
ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

8.7. izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega povabila in izjava, o 
izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega narocila (Priloga st. 6) -
izpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo 
ter vsak podizvajalec; 

8.8. vzorec pogodbe (Priloga st. 7) - s podpisom vzorca pogodbe ponudnik 
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja -
podpise jo samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno 
ponudbo. Podatki v pogodbi se ne izpolnjujejo. 

9. Variante ponudbe niso dovoljene. 

10. Predlozitev dokazil 

Ce narocnik podvomi v verodostojnost predlozenih listin oziroma IZJav, mora 
ponudnik na njegovo pisno zahtevo v razumno dolocenem roku predloziti: 
- originalno listino na vpogled ali 
- pooblastilo za pridobitev podatkov glede katerih sene vodi uradna evidenca ali 
- pisno soglasje za pridobitev osebnih podatkov, ki se nanasajo nanj. 

Podatke iz uradnih evidenc narocnik pridobi sam. 

11. Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predlozi skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). V tern 
primeru morajo partnerji, ki oddajo skupno ponudbo, obvezno predloziti dogovor o 
skupni izvedbi javnega narocila (npr. pogodbo o sodelovanju), obvezno izpolniti 
Prilogo st. 2, vsak izmed partnerjev pa mora obvezno izpolniti tudi Prilogi st. 1 in st. 6. 

Dogovor o skupni izvedbi javnega narocila mora biti predlozen v izvirniku in mora 
vsebovati: 
- navedbo vodilnega partnerja, ki je pooblascen tudi za koncno sestavo, 
usklajevanje, podpis in pravocasno predlozitev ponudbe, pridobivanje informacij od 
narocnika, podpis pogodbe, itd. 
- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, 
- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora o skupni 
izvedbi javnega narocila, 
- dolocbo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh partnerjev za izvedbo del po 
pogodbi. 

Dogovor o skupni izvedbi javnega narocila morajo podpisati in zigosati vsi partnerji in 
mora veljati ves cas trajanja pogodbenega razmerja. 
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12. Ponudba s podizvajalci 

Ce namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalci mora v ponudbi navesti 
vse podizvajalce (naziv, polni naslov, maticno stevilko, davcno stevilko in 
transakcijski racun ter odgovorno osebo), vsako vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni 
podizvajalec ter predmet, kolicino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni 
podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega narocila, neposredna 
placila podizvajalcem, paso v skladu z ZJN-2, obvezna. 

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave priglasenega podizvajalca ali v 
primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglasen v ponudbeni dokumentaciji, 
predhodno pridobiti pisno soglasje narocnika ter mu v petih dneh po pridobitvi 
soglasja predloziti izpolnjene Priloge, st. 1, 3a, 3b in 6. 

Ponudnik mora v pogodbi o izvedbi javnega narocila pooblastiti narocnika, da na 
podlagi potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora 
predloziti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalcevo terjatev do ponudnika. 

Ponudnik mora v ponudbi predloziti izjavo, da ima placane vse zapadle obveznosti 
do podizvajalcev, s katerimi sodeluje pri predmetnem javnem narocilu v predhodnih 
postopkih javnega narocanja ter, da bo imel ob sklenitvi pogodbe z narocnikom in 
ves cas trajanja pogodbenega razmerja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec mora narocniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
narocnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

Ponudnik mora v primeru, ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narocila 
zamenja podizvajalec, ali ce sklene pogodbo z novim podizvajalcem, narocniku v 
petih dneh po spremembi predloziti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne 
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ce je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za placilo 
opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega 
podizvajalca k neposrednemu placilu. 

Ne glede na izvajanje javnega narocila s podizvajalcem, izbrani ponudnik v celoti 
sam odgovarja za izvedbo javnega narocila. 

V. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomocno obsojena zaradi 
kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. elena ZJN-2. 

2. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomocno obsojena zaradi 
goljufije zoper financne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. elena Konvencije 
o zasciti financnih interesov Evropskih skupnosti. 

3. Proti ponudniku ni uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, stecaja ali 
likvidacije, z njegovimi posli tudi iz kaksnih drugih razlogov ne upravlja sodisce, 
ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem polozaju. 
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4. Ponudnik ni uvrscen v evidence ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a 
elena ZJN-2. 

5. Clan ponudnikovega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga 
doloca zakon, ki ureja financno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v 
postopku javnega narocanja, ni bil druzbenik z lastniskim delezem vecjim od 25 
odstotkov ali delnicar z lastniskim delezem vecjim od 25 odstotkov ali clan 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil zacet 
stecajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja. 

6. Ponudnik ima na dan, ko se iztece rok za oddajo ponudb, placane zapadle 
obveznosti v zvezi s placili prispevkov za socialno varnost in placili davkov v skladu 
z zakonskimi dolocbami drzave, v kateri ima sedez, ali dolocbami drzave 
narocnika. 

7. Ponudnik je pri pristojnem sodiscu ali drugem organu registriran za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet tega javnega narocila in ima ustrezno dovoljenje za 
njeno opravljanje. 

8. Ponudnik ima placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega narocanja. 

9. Ponudnik v zadnjih sestih mesecih pred objavo tega javnega narocila ni imel 
neporavnanih obveznosti ali blokiranega transakcijskega racuna. 

10. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehnicnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za 
kakovostno in pravocasno realizacijo del, ki so predmet javnega narocila. 

11. Ponudniku zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, 
katere predmet je to javno narocilo. 

Ce namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora pogoje za 
ugotavljanje sposobnosti izpolnjevati tudi podizvajalec. 

VI. DRUGO 

1. Protikorupcijsko dolocilo 

V primeru, da kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku 
narocnika, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 
sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
narocniku povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, posredniku narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je pogodba o izvedbi javnega narocila nicna. 

I 
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Narocnik bona podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prejsnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev 
nicnosti pogodbe o izvedbi javnega narocila oziroma z drugimi ukrepi v skladu s 
predpisi Republike Slovenije. 

2. Posredovanje podatkov 

lzbrani ponudnik mora v postopku javnega narocanja ali prr 1zvajanju javnega 
narocila, narocniku na njegovo zahtevo posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno s tihimi druzbeniki, delnicarjih, 
komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja 
gospodarske druzbe, steje, da so z njim povezane druzbe. 
lzbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati narocniku v roku osmih dni od 
prejema poziva. 

3. Obvestilo o oddaji narocila in sklenitev pogodbe 

Narocnik bo ponudnike obvestil o oddaji narocila na nacin, ki je dolocen v ZJN-2. 

lzbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Ce se ponudnik v roku 8 dni ne bo 
odzval na poziv, lahko narocnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je uvrscen na 
drugo mesto ali sprejme odlocitev, da se postopek ponovi. 

4. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

Narocnik bo morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije izdelal 
pred potekom roka za prejem ponudb v obliki dodatka k tej razpisni dokumentaciji in 
jih objavil na Portalu javnih narocil. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino narocila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka samo preko Portala javnih narocil. 

Ponudniki lahko vprasanja posredujejo najkasneje do vkljucno 8. 8. 2011 do 10.00 
ure. 

VII. PRAVNA VARNOST 

Pravno varstvo v postopkih javnega narocanja je zagotovljeno z veljavnim Zakonom 
o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, st. 43/11 - v 
nadaljevanju ZPVPJN). 

Zahtevek za revizijo lahko vlozi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
narocila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzrocena skoda zaradi ravnanja narocnika, ki 
se v zahtevku za revizijo navaja kot krsitev narocnika v postopku oddaje javnega 
narocila. 
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Zahtevek za revizijo se lahko vlozi v vseh stopnjah postopka oddaje javnega narocila, 
zoper vsako ravnanje narocnika, razen ce ZJN-2 in ZPVPJN ne dolocata drugace. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 
razpisno dokumentacijo, se lahko vlo:Zi v petih delovnih dneh po poteku roka za 
predlozitev ponudb. 

Po odlocitvi o oddaji javnega narocila je rok za vlozitev zahtevka za revizijo pet 
delovnih dni od prejema te odlocitve. Zahtevek za revizijo mora biti obrazlo:Zen. 

Vlagatelj mora vlo:Ziti zahtevek za revizijo pri narocniku. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se poslje narocniku 
po posti priporoceno s povratnico. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in 
kontaktno osebo, naziv narocnika, javno narocilo, odlocitev o oddaji narocila, krsitve, 
dejstva in dokaze, s katerimi se krsitve dokazujejo ter priloziti potrdilo o vplacilu takse 
na vplacilni racun Ministrstva za finance, st. 01100- 1000358802. Ce se zahtevek za 
revizijo nanasa na vsebino objave, povabilo k oddajo ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, znasa taksa 750 eurov. Ce se zahtevek za revizijo nanasa na 
odlocitev o oddaji narocila ali odstop od izvedbe javnega narocila, znasa taksa en 
odstotek od vrednosti izbrane ponudbe za sklop, za katerega se vlaga zahtevek za 
revizijo. Ce se zahtevek za revizijo ne nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo in narocnik ni ali se ni sprejel odlocitev o oddaji 
narocila, znasa taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano 
vrednost), visino takse doloci narocnik. 

Priloge: 
- Priloge od st. 1 do st. 7 

lnBiS~ 
direktor sluzbe 
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SEZNAM PRILOG IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 

Priloga st. 1 - podatki o gospodarskem subjektu 
lzpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
podizvajalec. 

Priloga st. 2 - skupna ponudba 
Potrebno izpolniti le, ce gre za skupno ponudbo, izpolni vodilni partner. 

Priloga st. 3/a - izjava o podizvajalcih 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

Priloga st. 3/b - izjava o odnosu do podizvajalca 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo; 

Priloga st. 4/a in 4/b - ponudbeni predracun 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo. 

Priloga st. 5/a in 5/b- specifikacija izdelkov 
lzpolni samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za skupno ponudbo. 

Priloga st. 6 - izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega povabila in 
izjava, 0 izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega narocila 
lzpolni samostojni ponudnik ali vsak partner, ce gre za skupno ponudbo ter vsak 
podizvajalec. 

Priloga st. 7 - vzorec pogodbe 
S podpisom vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe 
in da se z njo strinja - podpise samostojni ponudnik ali vodilni partner, ce gre za 
skupno ponudbo. 
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Priloga st. 1 
Podatki o gospodarskem subjektu 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednje podatke: 

V tern postopku javnega narocanja nastopamo: (obkrozite) 
• kot samostojni ponudnik 
• kot ponudnik v skupni ponudbi, pri cemer smo I nismo vodilni partner(obkrozite) 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma I sedez I telefon I 
faks) 

• 
Zakoniti zastopnik -
priimek 

ime in • 
(navedite vse zakonite • 
zastopnike) 

• 

ldentifikacijska stevilka za DDV 

Maticna stevilka 
-
-

stevilka transakcijskega racuna -
(navedite stevilke vseh odprtih 
TRR) -

-

Podpisnik pogodbe 

Kontaktna oseba za ponudbo 
(ime in priimek I telefon I faks I e-
posta) 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 

V primeru vecjega stevila partnerjev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira. 
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Priloga st. 2 
Skupna ponudba 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednje podatke: 

Skupno ponudbo sestavliajo: 
vodilni partner: (firma) --------------------

v % delei:u od celotne ponudbene vrednosti in 
ostali partnerji: 

odgovorna 

o/ood oseba za 

Zap. Gospodarski subjekt 
celotne izvajanje 

st. (popolna firma in Vrsta del, ki jih bodo izvajali 
ponudbene 

dogovora o 
sedez) skupni izvedbi 

vrednosti javnega 
narocila 

Vsi partnerji solidarno odgovarjajo za izvedbo del po pogodbi. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja: 

podpis in zig: 

V primeru vecjega stevila partnerjev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira. 
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Priloga st. 3/a 
lzjava o podizvajalcih 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednjo izjavo: 

lzjavljamo (ustrezno obkrozite): 
a) dane nastopamo s podizvajalcem; 
b) da nastopamo s podizvajalci in navajamo njihovo vrednostno udelezbo: 
o V ponudbi je podizvajalec --------------------

(naziv, polni naslov, maticna stevilka, davcna stevilka in transakcijski racun) udelezen 
pri izvajanju del v vrednosti EUR brez DDV, kar znasa __ % 
skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: 

o V ponudbi je podizvajalec ___________________ _ 

( naziv, polni naslov, maticna stevilka, davcna stevilka in transakcijski racun) 
udelezen pri izvajanju del v vrednosti EUR brez DDV, kar znasa 
__ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

predmet, kolicina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: 

lzjavljamo tudi, da bomo v primeru morebitne zamenjave priglasenega podizvajalca 
ali v primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglasen v ponudbeni dokumentaciji, 
predhodno pridobili pisno soglasje narocnika ter mu v petih dneh po pridobitvi 
soglasja za novega podizvajalca predlozili izpolnjene priloge, st. 1, 3/a, 3/b in 6. 

V primeru vetjega stevila podizvajalcev se ta stran fotokopira. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 3/b 

lzjava o odnosu do podizvajalca 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naslednjo izjavo: 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da imamo placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, s katerimi 
sodelujemo pri predmetnem javnem narocilu v predhodnih postopkih javnega 
narocanja, 

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z narocnikom in ves cas trajanja 
pogodbenega razmerja, sklenjene pogodbe s podizvajalci, 

- da s pogodbo o izvedbi javnega narocila pooblascamo narocnika, da na podlagi 
potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem, 

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega narocnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika, 
da bomo v primeru, ce se bo po sklenitvi pogodbe 0 izvedbi javnega narocila 
zamenjal podizvajalec, ali ce bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, 
narocniku v petih dneh po spremembi predlozili svojo izjavo, da smo poravnali 
vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ce je bil le-ta zamenjan, 
pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu 
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu. 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 4/a 
Ponudbeni predracun st. ____ _ 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo nasa ponudbo: 

Sklop I - pisarniiki material 

1 Skupna ponudbena cena za sklop 1 - pisarniski 
material brez DDV 

2 

3 

4 

20% DDV 

Koncna ponudbena cena z DDV 

Ponujeni popust na uradni cenik ponudnika za 
izdelke izven specifikacije. 

Veljavnost ponudbe: 60 dni od roka za predlozitev ponudbe. 

% -------

Dobavni roki za redna narocila za izdelke navedene v ponudbenem predracunu je 
najvec pet dni, za nujna narocila pa en delovni dan. 

Kraj in datum: I me in priimek zakonitega zastopnika: 

pod pis in zig: 
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Priloga ~t. 4/b 

Ponudbeni predracun st. -----

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo nasa ponudbo: 

Sklop 2 - tonerji 

1 Skupna ponudbena cena za sklop 2 - tonerji brez 
DDV 

2 

3 

4 

20% DDV 

Koncna ponudbena cena z DDV 

Ponujeni popust na uradni cenik ponudnika za 
izdelke izven specifikacije. 

_______ % 

Veljavnost ponudbe: 60 dni od roka za predlozitev ponudbe. 

Dobavni roki za redna narocila za izdelke navedene v ponudbenem predracunu je 
najvec pet dni, za nujna narocila pa en delovni dan. 

Kraj in datum: I me in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 5 

Specifikacija izdelkov - pisarniiki material/ tonerji 

Ponudnik v preglednici »specifikacija izdelkov« ne sme spreminjati vsebine 
specifikacije! 

Ponudnik izpolni preglednico »specifikacija izdelkov« elektronsko v Excelovi 
preglednici tako, da za vsak izdelek vpise zgolj ceno/enoto izdelka brez DDV v eurih, 
na 4 decimalna mesta natancno. 

Ce v preglednici »specifikacija izdelkov« cena za posamezen izdelek ne bo vpisana, 
se steje, da je cena za ponujeni izdelek nic (0,0000) eurov. 

Ponujene cene morajo biti dolocene fco skladisce na sedezu narocnika, razlozeno. 
Zajemati morajo morebitne popuste. 

V specifikaciji izdelkov so navedene okvirne kolicine za dve leti. 

Prilogi 5/a in 5/b sta prilozeni v Excelovem dokumentu. 



Priloga 5/a 

Sklop I - pisarniiki material 

Specifikacija izdelkov · Sklop 1 • pisarniski material 

okv. 
cena za 1 cena skupaj 

st. Opis enota kom/zav/skat 
kol. 

(brez DDV) brez DDV 

PISARNISKJ MATERIAL 1 2 1. 2 

A PI SA LA 

1. KEMICNI SVINCNIK MODRI (KOT PILOT BPS·135·F FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 300 0,0000 

2. KEMICNI SVINCNIK RDECI (KOT PILOT BPS·135-F FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 100 0,0000 

3. KEMICNI SVINCNIK CRNI (KOT PILOT BPS-135-F FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 150 0,0000 

4. KEMICNI SVINCNIK MODRI (KOT PILOT G·TEC·C4 ALl ENAKOVREDNO) KOM 24 0,0000 

5. KEMICNI SVINCNIK RDECI (KOT PILOT G·TEC·C4 ALl ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

6. KEMICNI SVINCNIK CRNI (KOT PILOT G·TEC·C4 ALl ENAKOVREDNO) KOM 30 0,0000 

7. KEMICNI SVINCNIK MODRI (KOT PILOT G·1 0,5 ALl ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

8. KEMICNI SVINCNIK CRN (KOT PILOT G·1 0,5 ALl ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

9. FLUMASTER MODRI (KOT PILOT BL·VB5, EXTRA FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 200 0,0000 

10. FLUMASTER RDECI (KOT PILOT BL.YB5, EXTRA FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 100 0,0000 

11. FLUMASTER CRNI (KOT PILOT BL·VB5, EXTRA FINE ALl ENAKOVREDNO) KOM 150 0,0000 

12. 
OZNACEVALEC TEKSTA, KONICA NAJMANJ 4MM, ROZA (KOT CENTROPEN TEKST PLUS ALl 

KOM 100 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

13. 
OZNACEVALEC TEKSTA, KONICA NAJMANJ 4MM, RUMEN! (KOT CENTROPEN TEKST PLUS ALl 

KOM 100 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

14. 
OZNACEVALEC TEKSTA, KONICA NAJMANJ 4MM, ZELENI (KOT CENTROPEN TEKST PLUS ALl 

KOM 100 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

15. 
OZNACEVALEC TEKSTA, KONICA NAJMANJ 4MM, MODRI (KOT CENTROPEN TEKST PLUS ALl 

KOM 100 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

16. SVINCNIK GRAFIT Z RADIRKO, HB, O~ILJEN KOM 150 0,0000 

17. VLOZEK ZA PILOT BLS·G2·7 MODRI (ORIGINAL) KOM 40 0,0000 

18. VLOZEK ZA PARKER BAL PEN F, MODER, CRN (ORIGINAL) KOM 20 0,0000 

19. CRNILO BOMBICE VELIKE, 5 KOSOV V ~KATLI (KOT PELIKAN ALl ENAKOVREDNO) ~KAT 5 0,0000 

20. CRNILO BOMBICE MALE, 5 KOSOY V ~KATLI (KOT PELIKAN ALl ENAKOVREDNO) ~KAT 20 0,0000 

21. FLUMASTER (CRNI ZA PIOSANJE PO CD·ju) KOM 40 0,0000 

22. 
FLUMASTER, CRNI, IZPIS OD 2·3MM, ZA PISANJE PO DEMO TABLI, VELIKOST VSAJ 12 

KOM 20 0,0000 
CM 

23. MINCE ZA TEHNICNI SVINCNIK, 0,5MM, HB, NAJMANJ 12 KOSOV V ~KATLICI ~KAT 30 0,0000 

B PAPIR 

24. FOTOKOPIRNI PAPIR A4 80gr., 1 I 500 (KOT NEXTRA COPY ALl ENAKOVREDNO ZAV 3.000 0,0000 

25. BARVNI FOTOKOPIRNI PAPIR A4 80gr., 1/500 (KOT FABRIANO ALl ENAKOVREDNO ZAV 20 0,0000 

26. FOTOKOPIRNI PAPIR A3 80gr., 1/500 (KOT NEXTRA COPY ALl ENAKOVREDNO ZAV 40 0,0000 

27. BARVNI FOTOKOPIRNI PAPIR A3 80gr., 1/500 (KOT FABRIANO ALl ENAKOVREDNO ZAV 20 0,0000 

c TISKOVJNE, OBRAZCI 

28. OBR. 0, 14, OVOJ ZA SPISE RJAV KOM 1.000 0,0000 

29. OBR. 8, 154, POP IS SPISA KOM 4.000 0,0000 

D PAPIRNA GALANTERIJA 

30. KUVERTA BELA, B6, SAMOLEPILNA KOM 3.000 0,0000 

31. KUVERTA BELA, B5, SAMOLEPILNA KOM 3.000 0,0000 

32. KUVERTA BELA, A4, SAMOLEPILNA KOM 2.500 0,0000 



Priloga 5/a 

Sklop I - pisarniiki material 

33. KUVERTA MODRA, 86, SAMOLEPILNA KOM 300 0,0000 

34. KUVERTE BELE, AMERIKANKE, 23X11, BREZ OKNA KOM 2.000 0,0000 

35. KUVERTE BELE, AMERIKANKE 23X11, OKNO LEVO KOM 3.000 0,0000 

36. KUVERTE, OBRAZEC 0,42 • 3 PO ZPP KOM 800 0,0000 

37. KUVERTE, OBRAZEC P-20/CN 07 (PISMO S POVRATNICO) KOM 300 0,0000 

38. VRECKA NATRON 32CM X 42CM, GUBA, A3 KOM 600 0,0000 

39. VRECKA OBLOZENA, 30CM X 25CM KOM 200 0,0000 

40. VRECKA OBLOZENA, 30CM X 44CM KOM 150 0,0000 

41. MAPA HERBARIJ Z VRVICO IN KLAPO KOM 100 0,0000 

42. MAPA PRE~PAN, NAVADNA, BREZ ZAVIHKOV, RAZNE BARVE KOM 5.000 0,0000 

43. MAPA PRE~PAN, NAVADNA Z ZAVIHKI, RAZNE BARVE KOM 100 0,0000 

44. MAPA PVC, VARJENA V OBLIKI U, A4, NAJMANJ 22,3 X 30,9 MM KOM 400 0,0000 

45. MAPA PVC, VARJENA V OBLIKI L, NAJMANJ 22 X 30,7CM, SIJAJ PLASTIK, TR~I PVC KOM 800 0,0000 

46. MAPA PVC S SPONKO, A4 KOM 1.000 0,0000 

47. MAPA VISECA A4 (KOT BENE AU ENAKOVREDNO) KOM 100 0,0000 

48. VLOZNE MAPE A4 KOM 500 0,0000 

49. REGISTRATOR, A4, ~IROKI, Z OVOJNICO (KOT EKOTRADE ALl ENAKOVREDNO) KOM 100 0,0000 

50. REGISTRATOR, A4, OZKI, Z OVOJNICO (KOT EKOTRADE AU ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

51. ARHIVSKE ~KATLE, ZELENE KOM 200 0,0000 

52. RACUNSKI TRAK 57MM/140M KOM 24 0,0000 

53. RACUNSKI TRAK 38MM/200M KOM 24 0,0000 

54. 
SAMOLEPILNE ETIKETE,96x16,9 MM,7 MM, 25 LISTOV (KOT ZWECKFORM L6031 REV AU 
ENAKOVREDNOl 

~KAT 1 0,0000 

55. 
SAMOLEPILNE ETIKETE, 70 X 42,3 MM, 100 LISTOV (KOT ZWECKFORM 3652 ALl 

~KAT 2 0,0000 
ENAKOVREDNOl 

56. 
SAMOLEPILNE ETIKETE, 210 X 297 MM, 100 LISTOV (KOT ZWECKFORM 3478 AU 

~KAT 100 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

57. PLATNICA, A4, BELA, 100 LISTOV (KOT DELTA AU ENAKOVREDNO) ZAV 20 0,0000 

58. PLATNICA, A4, 100 LISTOV, PVC (KOT PRESTIGE ALl ENAKOVREDNO) ZAV 15 0,0000 

59. BLOK STENOGRAMSKI A4/50 KOM 50 0,0000 

60. BLOK KOLEGIJ A4, 50 LISTOV KOM 15 0,0000 

61. BLOK STENOGRAMSKI A5, 560 LISTOV KOM 30 0,0000 

62. ZVEZEK TRDI A4/ 100 KOM 20 0,0000 

63. ZVEZEK TRDI A5/100 KOM 5 0,0000 

64. BLOK DEMO 59X86, ZA DEMO TABLO, 30 LISTOV KOM 20 0,0000 

65. POLE A3 80 gr, bele ZAV 20 0,0000 

E POTRO~HI MATERIAL 

66. LEPILO ZA PAPIR, NAJMANJ 33ML (KOT UHU) KOM 20 0,0000 

67. BLAZINICA ZA ZIG TIP TRODAT PRINTY 4940, VIJOLICNA, 1/10 KOM ~KAT 1 0,0000 

68. BLAZINICA ZA ZIG TIP TRODAT 5480, VIJOLICNA, 1/10 KOM ~KAT 1 0,0000 

69. BLAZINICA ZA ZIG TIP TRODAT PRINTY 4912, VIJOLICNA, 1/10 KOM ~KAT 1 0,0000 

70. CRNILO ZA ZIGE: VIJOLICNO KOM 1 0,0000 

71. PREGRADNI KARTONI, Z LUKNJAMI ZA REGISTRATOR, NAJMANJ 22,5 CM X 10CM KOM 100 0,0000 
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Sklop I - pisarniski material 

72. PISALNI TRAK ZA PIS. STROJ ESW 3000 OliMPIA (ORIGINAL) KOM 2 0,0000 

73. SAMOLEPILNI liSTKI, NAJMANJ 51 X 38MM, 100 liSTOV, 3 KOSI V ZAVITKU (KOT AERO All 
KOM 150 0,0000 ENAKOVREDNOl 

74. SAMOLEPILNI liSTKI, NAJMANJ 75X75MM, 100 liSTOV (KOT AERO All ENAKOVREDNO) KOM 300 0,0000 

75. SAMOLEPILNI liSTKI V BARVNI KOCKI, NAJMANJ 75X75MM, NAJMANJ 400 liSTOV (KOT 
KOM 100 0,0000 AERO All ENAKOVREDNO) 

76. SELOTEJP NEVIDNI·MAGICNI, NAJMANJ 19MM X 33M (KOT AERO All ENAKOVREDNO) KOM 160 0,0000 

77. SELOTEJP, RJAV, NAJMANJ 4,8 CM ~IROK (KOT AERO All ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

78. ~PIRALA PVC 32MM BELA/1/50 (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 3 0,0000 

79. SPIRALA PVC 38MM BELA 1/50 (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 1 0,0000 

80. SPIRALA PVC 45MM BELA 1/50 (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 1 0,0000 

81. SPIRALA PVC 51MM BELA 1/50 (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 1 0,0000 

82. SPIRALA PVC 8MM BELA /100V (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 5 0,0000 

83. SPIRALA PVC 10MM BELE/100V (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 3 0,0000 

84. SPIRALA PVC 12MM BELA/100V (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 5 0,0000 

85. SPIRALA PVC 14MM BELA/100V (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 1 0,0000 

86. SPIRALA PVC 16MM BELA/100V (KOT IBICO All ENAKOVREDNO) SKAT 1 0,0000 

87. SPONKE ZA RICOH AFICIO 2060, TIP SPONK: H 5X5000 (ORIGINAL) SKAT 8 0,0000 

88. SPONKE ZA SPISE, KOVINSKE, NAJVEC 2,2 CM, 1/100 SKAT 70 0,0000 

89. SPONKE ZA SPISE, KOVINSKE, NAJVEC 3,0 CM, 1/100 SKAT 100 0,0000 

90. SPONKE ZA SPISE, KOVINSKE S PVC PREVLEKO, NAJMANJ 6CM, 1/100 SKAT 30 0,0000 

91. SPONKE ZA SPENJAC (V VELIKOSTI ZA PRIMULA 12), 1/1000 SKAT 50 0,0000 

92. SPONKE ZA SPENJAC (V VELIKOSTI KOT ZA PRIMULA 6), 1/1000 SKAT 80 0,0000 

93. KOREKTURNI LAK 10 ML (KOT EDIGS All ENAKOVREDNO) STEK 50 0,0000 

94. KOREKTURNI TRAK, NAJMANJ 4,2MM X 7M (KOT EDIGS All ENAKOVREDNO) KOM 50 0,0000 

95. 
liSTKI ZA OZNACEVANJE, RAZLICNE BARVE, 2,5 CM (KOT POST·IT, 3M 680 All 

KOM 200 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

96. VRVICA TROBOJNICA 1,5 MM, BOMBAZ, 60M (KOT TRB·1 ,5MM All ENAKOVREDNO) KOM 80 0,0000 

97. CD MINI DISK (KOT MAXELL All ENAKOVREDNO) KOM 5 0,0000 

98. KASETA AUDIO CD 60 (KOT MAXELL All ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

99. 
KASETA MINI ZA DIKTAFON PHILIPS, 30MINUT, 10 KOSOV V SKATLI (KOT PHILIPS All 

SKAT 2 0,0000 
ENAKOVREDNO) 

100. DVD, + R, 4.7 GB, 10 KOSOV V ZAVITKU (KOT MEDIANCA All ENAKOVREDNO) SKAT 100 0,0000 

101. CISTILO ZA RACUNALNIKE S KRPICO (KOT AEROCLEAN All ENAKOVREDNO) KOM 10 0,0000 

102. PLASTICNI PREDAL PROZOREN KOM 30 0,0000 

103. SILCEK, KOVINSKI KOM 30 0,0000 

104. RADIRKA, NAJMANJ 38 MM X 23 MM KOM 40 0,0000 

105. RAVNILO, PROZORNO, NAJMANJ 30 CM KOM 15 0,0000 

106. POSODICA ZA SPONKE Z MAGNETOM (KOT MAG BOX All ENAKOVREDNO) KOM 15 0,0000 

F DROBHIIHVEHTAR 

107. SKARJE ZA PAPIR (KOT DAHLE All ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

108. POSODICA ZA SVINCNIKE, KOVINSKA, CRNA Z LUKNJAMI KOM 15 0,0000 

109. POSODICA ZA PAPIR·KOCKA, (RNA Z LUKNJAMI, KOVINSKA (10•11 CM) KOM 5 0,0000 

110. OPORA ZA KNJIGE (PVC) KOM 10 0,0000 
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111. RAlPENJALEC SPONK V OBLIKI KLESC (KOT SKREBBA, SKRE·KLIK All ENAKOVREDNO) KOM 5 0,0000 

112. STOJALO lA SELOTEJP (KOT SCOTCH 38 All ENAKOVREDNO) KOM 5 0,0000 

113. SPENJAC (KOT PRIMULA 12 All ENAKOVREDNO) KOM 20 0,0000 

114. SPENJAC (KOT PRIMULA 6 All ENAKOVREDNO) KOM 5 0,0000 

115. RAlPENJAC MALl (KOT NOVUS All ENAKOVREONO) KOM 10 0,0000 

116. LUKNJAC S PLASTIKO (KOT LEITZ 5008 All ENAKOVREDNO) KOM 10 0,0000 

117. LUKNJAC VELIKI (KOT LEITZ 5138 All ENAKOVREDNO) KOM 5 0,0000 

SKUPAJ BREl DDV 0,0000 

20% DDV 0,0000 

S K U P A J VSE Z DDV 0,0000 

V specifikaciji izdelkov so navedene okvirne kolicine za dve leti. 



Priloga 5/b 

Sklop II - tonerji 

Specifikacija izdelkov - sklop II - tonerji 

okv. 
cena za 1 cena skupaj 

st. Opis enota kom /zav /skat 
kol. 

(brez DDV) brez DDV 

1 2 1*2 

TONERJI IN CRNILA 

1 TONER ZA HP LASER 4/4 5/5 -92298 A (ORIGINAL) KOM 5 0,0000 

2 TONER ZA HP LASER 6L ·C 3906 (ORIGINAL) KOM 5 0,0000 

3 TONER ZA HP LASER 8000 (ORIGINAL) KOM 1 0,0000 

4 TONER HP LASER 1100 C 4092 A (ORIGINAL) KOM 15 0,0000 

5 TONER HP LASER 4250 DTN, Q5942A (ORIGINAL) KOM 15 0,0000 

6 TONER HP LASER 4200 DTN, Q1338A (ORIGINAL) KOM 3 0,0000 

7 TONER HP P 4015 X CC 364X (ORIGINAL) KOM 25 0,0000 

8 TONER HP P 2015 Q7553 X (ORIGINAL) KOM 5 0,0000 

9 TONER LEXMARK 12A 6835 (ORIGINAL) KOM 5 0,0000 

10 TONER LEXMARK T644 64016SE (ORIGINAL) KOM 20 0,0000 

11 TONER LEXMARK E250d (ORIGINAL) KOM 20 0,0000 

12 TONER ZA LEXMARK T652 KOM 20 0,0000 

13 TONER ZA RICOH 4051/1205 (ORIGINAL) KOM 5 0,0000 

14 TONER RICOH 2220 D (ORIGINAL) KOM 10 0,0000 

15 TONER ZA RICOH AFICIO 2060, TIP TONERJA 6210 D (ORIGINAL) KOM 50 0,0000 

16 TONER ZA RICOH AFICIO 2020, TIP TONERJA 1230 D (ORIGINAL) KOM 2 0,0000 

17 TONER ZA RICOH MPC 4500 - CRNI (ORIGINAL) KOM 8 0,0000 

18 TONER ZA RICOH MPC 4500 • BRAVNI (ORIGINAL) KOM 4 0,0000 

19 CRNILO ZA FAKS CANON 320/340/360BX-2 (ORIGINAL) KOM 1 0,0000 

20 CRNILO ZA FAKS CANON BX·3 FAX B-100/MP-10 (ORIGINAL) KOM 1 0,0000 

SKUPAJ BREZ DDV 0,0000 

20% DDV 0,0000 

S K U P A J VSE Z DDV 0,0000 

V specifikaciji izdelkov so navedene okvirne kolicine za dve leti. 
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Priloga ~t. 6 

lzjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 

Ponudnik: (izpolniti!) 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, st. Su-X-36/11 vam v 
nadaljevanju posredujemo naso izjavo: 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavliamo, da: 
se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in jo 
sprejemamo, 
ne nasa gospodarska druzba, ne njen zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomocno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. elena ZJN-2, 
ne nasa gospodarska druzba, ne njen zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomocno 
obsojeni zaradi goljufije zoper financne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. 
elena Konvencije o zasciti financnih interesov Evropskih skupnosti, 
proti nasi gospodarski druzbi ni uveden ali zacet postopek prisilne poravnave, 
stecaja ali likvidacije, da z nasimi posli tudi iz kaksnih drugih razlogov ne upravlja 
sodisce, da nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem 
polozaju, 
nismo uvrsceni v evidence ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a elena 
ZJN-2, 
da clan nasega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga doloca 
zakon, ki ureja financno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v 
postopku javnega narocanja, ni bil druzbenik z lastniskim delezem vecjim od 25 
odstotkov ali delnicar z lastniskim delezem vecjim od 25 odstotkov ali clan 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil 
zacet stecajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega 
prenehanja, 
imamo na dan, ko se iztece rok za oddajo ponudb, placane zapadle obveznosti v 
zvezi s placili prispevkov za socialno varnost in placili davkov v skladu z 
zakonskimi dolocbami drzave, v kateri imamo sedez, ali dolocbami drzave 
narocnika, 
smo pri pristojnem sodiscu ali drugem organu registrirani za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet tega javnega narocila in imamo ustrezno dovoljenje za 
njeno opravljanje, 
imamo placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega narocanja, 
v zadnjih sestih mesecih pred objavo tega javnega narocila nismo imeli 
neporavnanih obveznosti ali blokiranega transakcijskega racuna, 
smo pri pripravi ponudbe upostevali veljavno zakonodajo v zvezi z dolocanjem 
poslovnih skrivnosti, 
razpolagamo z zadostnimi tehnicnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za kakovostno 
in pravocasno realizacijo del, ki so predmet javnega narocila, 
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nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere 
predmet je to javno narocilo, 
prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnicne podatke in verodostojne 
dokumente, 

Kraj in datum: lme in priimek zakonitega zastopnika: 

podpis in zig: 
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Priloga st. 7 

VZOREC POGODBE 

V vzorec pogodbe ne vpisujte nicesar! Vzorec pogodbe je potrebno na koncu le 
podpisati in zigosati! S podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z 
vsebino pogodbe in da se z njo strinja. 

Republika Slovenija, Ustavno sodisce, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, ki ga 
zastopa generalni sekretar prof. dr. Erik Kersevan (v nadaljnjem besedilu: kupec), 
davcna stevilka: 96331151 

in 

(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), Sl _____ _ 

sklepata naslednjo 

POGODBO 

o dobavi pisarniskega materia Ia I tonerjev 
sklepanju pogodbe) 

UVODNA DOLOCBA 

1. clen 

Pogodbeni stranki ugotavljata da: 
• je kupec na podlagi 7. tocke prvega odstavka 24. elena Zakona o javnem 

narocanju (Uradni list RS, st. 128/06 in nasi. - ZJN-2) izvedel postopek oddaje 
narocila male vrednosti, objavljen na Portalu javnih narocil pod st. ................... , 
za dobavo ................................................. (podatek se bo vpisal ob 
sklepanju pogodbe); 

• da je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo kupca oddali ponudbe za izvedbo 
javnega narocila za sklop ............................ (podatek se bo vpisal ob sklepanju 
pogodbe), dobavitelj izbran kat najugodnejsi ponudnik. 

Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija kupca (povabilo k oddaji 
ponudbe) in ponudbena dokumentacija dobavitelja, st. .......... z dne .......... . 

PREDMET POGODBE 

2. clen 

Predmet dobaviteljevega izpolnitvenega ravnanja je dobava narocenega 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (podatek se bo vpisal ob 
sklepanju pogodbe) (v nadaljevanju blago) na sedez narocnika. 

3. clen 
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Dobavitelj 5e 5 podpi5om te pogodbe obvezuje, da bo narocniku dobavil tudi drugo 
blago, ki ni izrecno navedeno v 5pecifikaciji razpi5ne dokumentacije in je vkljuceno v 
dobaviteljev uradni cenik, v5e pod pogoji iz razpi5ne dokumentacije in ponudbene 
dokumentacije. 

Dobavitelj ob podpi5u te pogodbe izroci kupcu 5voj trenutno veljavni uradni cenik 
blaga, ki je kot priloga 5e5tavni del te pogodbe. 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

4. clen 

Dobavitelj bo narocila izpolnjeval pravoca5no, pravilno in kvalitetno, v5e skladno z 
veljavnim predpisi in standardi ter v skladu s pogoji razpisne in ponudbene 
dokumentacije, v kolicini, kvaliteti in rokih, ki so v njih doloceni. Blago mora biti 
pakirano v obicajni embalazi. 

5. clen 

Dobavitelj mora kupcu v roku osmih dni od prejema poziva po5redovati podatke o 
svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljucno 5 tihimi druzbeniki, delnicarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb, 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodar5ke 
druzbe, steje, da so z njim povezane druzbe. 

6. clen 
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8. clen 

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke o kupcu, s katerimi se bo seznanil pri 
izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali 
kako drugace uporabljal za noben drug namen. 

9. clen 

Kupec bo vsakokratno potrebno kolicino in vrsto blaga narocil pisno, z narocilnico. 

10. clen 

Dobavitelj se zaveze, da bo narocilo izpolnil najkasneje v petih (5) dneh po prejemu 
narocila, za nujna narocila, ki jih bo kot taksna oznacil kupec, pa najkasneje v enem 
(1) delovnem dnevu. 

11. clen 

Dobavitelj bo za blago, dobavljeno na osnovi pisnega narocila narocnika, izdal 
dobavnico s specifikacijo za vsako posamicno dobavo. 

lz dobavnice bo razvidna dobavljena kolicina in vrsta blaga, DDV, morebitni popust, 
cena na enoto in skupna cena. 

CENA IN PLACILO 
12. clen 

Skupna ocenjena vrednost narocila po tej pogodbi znas za cas trajanja pogodbenega 
razmerja ........................ EUR brez, oziroma ................................... EUR z vkljucenim 
20% DDV. 
(podatek se bo vpisal ob sklepanju pogodbe) 

Cene na enoto blaga je razvidna iz ponudbene specifikacije izdelkov, st. ____ _ 
z dne -----

Dobavitelj zagotavlja kupcu fiksne cene na enoto blaga iz ponudbene specifikacije 
izdelkov za celoten cas trajanja pogodbenega razmerja. 

13. clen 
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Kupec bo placilo za naroceno in dobavljeno blago izvrsil 30. dan po uradno prejetem, 
pravilno izstavljenem racunu, na transakcijski racun izvajalca, st. 
________ , ki je odprt pri ______ _ 

Dobavitelj mora v racunu natancno specificirati dobavljeno blago. 

ODGOVORNOST ZA NAPAKE 

14.clen 

Dobavitelj jamci kupcu, da blago nima stvarnih in pravnih napak ter, da ustreza vsem 
zahtevam narocila. 

15. clen 

Kupec je dolzan pregledati blago, brz ko je to po obicajnem teku stvari mogoce, in o 
ocitnih napakah obvestiti dobavitelja v osmih dneh, v primeru, da je ogled opravljen v 
navzocnosti obeh pogodbenih strank, pa takoj. 

Ce se potem, ko je kupec prevzel blago pokaze, da ima blago kaksno napako, ki je 
pri obicajnem pregledu pri prevzemu ni bilo mogoce opaziti, mora kupec obvestiti o 
njej dobavitelja v osmih dneh, steto od dneva, ko je napako opazil. 

Kupec mora v obvestilu o napaki blaga natancneje opisati napako in povabiti 
dobavitelja, da blago pregleda. 

16.clen 

Kupec, ki je skladno s prejsnjim clenom obvestil dobavitelja, da ima blago neko 
napako, lahko zahteva od njega, da mu napako odpravi ali da mu izroci drugo blago 
brez napake, ali zahteva znizanje kupnine ali odstopi od pogodbe. 

V vsakem izmed primerov iz prejsnjega odstavka ima kupec pravico zahtevati 
povrnitev skode. 

17.clen 

Ce kupec ne dobi zahtevane izpolnitve pogodbe v primernem roku, obdrzi pravico 
odstopiti od pogodbe ali znizati kupnino. 

Kupec lahko odstopi od pogodbe le, ce je poprej pustil dobavitelju primeren dodaten 
rok za izpolnitev pogodbe. 

Kupec sme odstopiti od pogodbe tudi, ne da bi pustil dodatni rok, ce mu je dobavitelj 
po obvestilu o napakah sporocil, da ne bo izpolnil pogodbe, ali ce iz okoliscin danega 
primera ocitno izhaja, da je dobavitelj niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti. 

Ce dobavitelj v dodatnem roku ne izpolni pogodbe, je ta razvezana po samem 
zakonu, vendar jo kupec lahko obdrzi v veljavi, ce nemudoma izjavi dobavitelju, da 
pogodba ostaja v veljavi. 
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POGODBENA KAZEN 

18. clen 

Ce dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ima kupec pravico vztrajati pri 
izpolnitvi obveznosti ali pravico do pogodbene kazni. 

Ce je dobavitelj v zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, ima kupec pravico 
vztrajati pri izpolnitvi obveznosti in pravico do pogodbene kazni. Ce kupec sprejme 
izpolnitev obveznosti mora dobavitelju nemudoma sporociti, da si pridrzuje pravico do 
pogodbene kazni. 

Ce dobavitelj zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi za vee kot pet dni iz 
razloga, za katerega odgovarja, mora placati kupcu pogodbeno kazen v visini 0,25 
odstotkov pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne vee kot deset 
odstotkov celotne pogodbene vrednosti. 

Ce dobavitelj ne izpolni obveznosti po tej pogodbi iz razloga, za katerega odgovarja, 
mora placati kupcu pogodbeno kazen v visini deset odstotkov pogodbene vrednosti. 

Pogodbeni stranki soglasata, da pogodbena kazen, dolocena v tern clenu, glede na 
vrednost in pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi cesar se dobavitelj 
odreka uveljavljanju zmanjsanja pogodbene kazni. 

Terjatev, ki jo ima kupec nasproti dobavitelju iz naslova pogodbene kazni se lahko 
pobota s terjatvijo, ki jo ima dobavitelj nasproti kupcu iz naslova placila po tej 
pogodbi. 

PROTIKORUPCIJSKA DOLOCBA 

19. clen 

V primeru, da kdo v imenu ali na racun prodajalca, predstavniku ali posredniku 
kupca, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 
sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
kupcu povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku, posredniku kupca, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku, je ta pogodba nicna. 

Kupec bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prejsnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih 
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel z ugotavljanjem pogojev 
nicnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

SPREMEMBA POGODBE IN ODSTOP 00 POGODOBE 

20. clen 
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Pogodba se lahko spremeni ali dopolni pod pogOJI 1z razpisne in ponudbene 
dokumentacije, s pisnim dodatkom, ki ga skleneta in podpiseta obe pogodbeni 
stranki. 

21. clen 

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe. 

Odpoved mora biti s priporocenim pismom vrocena drugi pogodbeni stranki. 

Pogodbeno razmerje preneha, ko pretece trimesecni odpovedni rok. Ta zacne teci 
naslednji dan po prejemu pisne odpovedi. 

SKRBNIK POGODBE 
22. clen 

Vsaka stranka za nemoteno in pravilno izvrsevanje te pogodbe ter ureJanJe 
medsebojnih odnosov v casu veljavnosti pogodbe imenuje skrbnika pogodbe. 

S strani kupca je skrbnik pogodbe ........................... , s strani dobavitelja je skrbnik 
pogodbe .......... . 

KONCNI DOLOCBI 
23. clen 

Pogodbeni stranki basta morebitne spore iz te pogodbe resevali sporazumno. Ce 
sporazumna resitev spora ne bo mozna, bo spar resevalo stvarno pristojno sodisce v 
Ljubljani. 

24. clen 

Pogodba zacne velja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, in se uporablja od 
podpisa pogdobe do 31. 3. 2013. 

Sestavljena in podpisana je v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme kupec dva (2) 
izvoda, dobavitelj pa en (1) izvod. 

Stev.: Su-X-36/11-
Ljubljana, dne ................. . 

KUPEC: 
Republika Slovenija 
Ustavno sodisce 

po pooblastilu: 
Ivan Biscak 
direktor sluzbe 

. ...................... , dne ................ . 

DOBAVITELJ: 


