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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Obdina Hrpelie-Koziaa, Reika cesu 14, Hrpelje, Kozioa kot naroanik
vabi vse zainteresirane ponudnikg
da oddaio svoje ponudbe za predmet iavnega narodla

DOBAVA PISARNISIGGA MATERIAI.A OBCINE HRPELJE-KOZINA na naslovu Hrpdje,
cesta 1 4, za oMobie od 01 .O2.2077 do 31 -12-2018
Razpisna dokuo:entacija je objavlieoa splemih suaneh Obdne Hrpelie

-

ReSka

Kozina na naslovu gE4lhlpglie:

kozina.si.

osNovNI PoDATKI ZA ZBTRANJE PONUDB

1.
2.
3.

Predmet oarodila po postopku zbiranja ponudb je dobava pisamiskega materiala. Pogodba z izbranim
ponudnikom se sklene za obdobie od 01.02.2017 do 31.12.2O18.
Rok za oddajo ponudbe ie: 18.01.2017.
Ponudbe je treba dostaviti po poiti ali osebno na Obdoo Hrpelie-Kozin4 Reika cesta 14, HrPelie,

meteriala - ne
Kozna v zaprti kuverti z oztako ,Pooudba za dobavo
odpiraite*. Na ovojnici mora biti napisaoa 6.rma pooudnika. UPoatevale se bodo le ponudbe, kr
6240

4.
5.

bodo na navedeni naslov ptispcle do roka navedenega v prej5nii todki.
Ponudniki bodo o izbiri obveideni najkasneie do 25.01.2017.
Rok za sklenitev pogodbe je 3 dni od poziva k Podpisu pogodh.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.
2.

Ponudnik mon predloiiti ponudbo, ki vsebuje opis vseh zahtevanih elementov iz prcdmeta naroiila,
ki so navedeni v razpisni dokumeotaciii Za pripravo pooudbe nai ponudniki uponbijo obrazce, ki so
povabilu ptiloieoi.
Cene moraio biti podaae brez in z vkliutenim DDV za celomo obdobie dobavljarit blaga ia za
okvimo kolidno, kot ie dolotena v Ptilogi 1A. Motebimi popusti morajo biti vkliudeni v ceno
ponudbe.

3.

in nq>ravilno oznadene ponudbe bodo neodprte vmiene ponudnikom. Nepopolne
ponudbe (oddane brcz vseh pravilno i4>olnjenih prilog in s pomanjkliivimi ali neptavilnimi izraiuni)
bo narodoik zawgd brez da bi ponudoika pozival k poptavi ali dopolnitvi ponudbe.
Prepozne

4.

Izbrani pooudnik mora

5.

sklenitvi, sicer bo narocoik 5td da je od pooudbe odstopil.
Ponudnik lahko zahteva do&ma poiasnila v zvezi s pripravo ponudbe pri Romioi Poles (tdefoo:
05/620-53-60; elektronski naslov: tomina.poles@hrpelje.si).

v roku 3 doi po

k

preiemu poziva

podpisu pogodbe pristopiti

k

ojeni

POGOJI ZA PRAVILNOST PONUDBE
Za praviloo se iteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoie:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
?.
8.

Ponudnik odda svojo ponudbo oa naslcdnjih obrazcih narodnika:

PONUDBA @RILOGA 1),
PONUDBA-SPECIFIKACIJA (PRILOGA 1A),
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV IZ POVABILA @RILOGA 2),
POGODBE @RILOGA 3).
Obrazci moraio biti v celoti izpolnjeoi podpsaoi in iigosani ter pogodba izpolnjeoa in
- Obrazec
- Obrazec
- Obrazec
- Osnutek

podphana.
Ponudba mora vsebovati tse zahtevane atikle
Pooudba mora veliati naj-"nj do 01.02.2011.
Cene artiklov morajo biti dolodene za obdobje veliavnosti pogodbe.
Cena mom biti dolodena ftaoko sedeZ naroinika, xazloL,ero, brez in z vkljudenim DDV io
morebimimi popusti.
Rok dobave blaga je najvei 2 dni od prgema pisoega narodla (elektronska poita, faks,
po5ma po5ilka..).

Rok plaiila je 30. dan od dneva preiema ratuna, ki se izstavi nalkasneje do 5.
dobave v preteklem mesecu.

ZAHTEVE NAROENIKA,
PONUDBE

KI JIH MoRA PoNUDNIK

v

mesecu za

UPoSTEYATI PRI IzDEI,.trvI

Blago, ki ga bo dobavljal izbrani ponudni\ mora izpolnjevati v razpisni dokumenacili oavedere tehriioe
zahteve.

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe ptiloiti seznam vseh ponujenih artitlov pisamiikega in
potro5nega materiala z vsemi potrebnimi iiftami (5ifre artiklov morajo biti navedene tudi po posamezoih
bawah, \er se pojavljaio isu anikli v razliinih barvah npr. pisala
kemitni svindniki flomastr! ....)

ir

-

cenami-

POC,OJI, KI

JIH MORA PONUDNIK IZPOLNJEVATI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednie pogoie:

-

da le registrirao za opravljanje dejavnosti, ki ie predmet narodil4
da kot ponudnik ftot pravna ali kot 6zi6na oseba ni bil pravnomodoo obsoien zamdi kaznivih deiaai,

oavedenih

-

v 75. dlenu Zakorla o

javnem naroianju ZJN-3 (Uradni list RS,

it.

91/15)), ni bil v

postopku prisilne poravnave, stedaiu ali likvidaciie,
& ni bil s pravnomodno sodbo obsoien za prestopek v zvezi z qegoim pklicnim ravnanienr,
da tazpolaga z zadostaimi tehnidnimi in ka&ovskimi sposoboostrni za izvedbo naroiila
da oi uvriien v er-idenco ponudoikov z negativnimi refetencami iz 75. (4)a dlena ZJN-3,

2

da z njegovimi posli iz drugih razlogov (ne postopkov prenehanja) ne upravlja sodi5de oziroma da
nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podoboem poloiajrl
da ni nikoli pri daianju informacij, zahtevanih v skladu z dolodbami 75. tlena veljavoega Zakona o
javnem narodaoju, v tem di predhodnih postopkih, namemo podali zavaiaioie uzlage ali teh

infornacij nismo zagotovili.
Ponudnik izkaie zgorai navedene pogoie s svojo lasmo izjavo (PRILOGA 2), dano po materiaho in kazensko
odgovomostio. Ponudbg ki nc bodo izpolnievale pogoiw za udeleibo, bodo izlotene.

MERTLA ZA IZBIRO NAJUGODNEJSE

pONUDre

Kot merilo za izbim oajugodaeiiega poaudnika bomo upo5tevali najaiiio skupno ceao za okvime kolidne.
Ce bo vet ponudb z isto ceoo, bo izbnoa tist4 ki bo vsebovda ktaiSe dobavnc roke.
STROSKI
Ponudoik nosi vse stroSkc, povezane

s

ptipravo in predloZitviio ponudbe.

PREKINITEV POSTOPKA
Naroinik si pridrii pravico do prekinitve postopka brez kakrinih koli

in sicer vse do izdaje sklepa o

oddaji iavnega oatodla.
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Priloge:
Obrazec PONUDBA @RILOGA 1),
Obtazec PONUDBA-SPECIFIKACIJA (PRILOGA 1A),
Obrazec IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV

IZ POVABII-A @BJLOGA

2).

3

