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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Obina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reka cesta 14, Kozina, kot naronik
vabi vse zainteresirane ponudnike,
da oddajo svoje ponudbe za predmetjavnega naroiIa
DOBAVA PISARNIKEGA MATERIALA OBeINE HRPELJE-KOZINA,
na naslovu Hrpelje, Reka cesta 14, za obdobje od 01 .02.2021 do 31 .12.2022.
Razpisna dokumentacija je objavijena na spletnih straneh Obine Hrpelje-Kozina, na
naslovu: www.hrpelje-kozina.si.

OSNOVNI PODATKI ZAZBIRANJE PONUDB
1. Predmet naroiIa pa postopku zbiranja ponudb je dobava pisarnikega materiala.
Pogodba z izbranim ponudnikom se skiene za obdobje ad 01. 02. 2021 do
31.12.2022.
2. Rok za oddajo ponudbeje 25. 01. 2021
3. Ponudbe je treba dostaviti pa poti all osebno na Obino Hrpelje-Kozina, Hrpelje,
Reka cesta 14, 6240 Kozina, v zaprti kuverti z oznako >>Ponudba za dobavo
pisarnikega materiala - ne odpirajte<<. Na ovojnici mora biti napisana firma
ponudnika. Upotevale se bodo le ponudbe, ki bodo na navedeni naslov prispele
do roka navedenega v prejnji toki.
4. Ponudniki bodo a izbiri obveeni najkasneje do 29. 01. 2021.
5. Rok za sklenitev pogodbeje 3 dni od poziva k podpisu pogodbe..

NAVODILO 14 PRIPRAVO PONUDBE
1. Ponudnik mora predloiti ponudbo, ki vsebuje opis vseh zahtevanih elementov iz
predmeta naroila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za pripravo ponudbe
naj ponudniki uporabijo obrazce, ki so priIoeni povabilu.
2. Cene morajo biti podane brez in z vkIjuenim DDV-jem, za celotno obdobje
dobavljanja blaga in za okvirno koIiino, kotje doloena v Prilogi 1A. Morebitni
popusti morajo biti vkljueni v ceno ponudbe.
3. Prepozne in nepravilno oznaene ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Nepopolne ponudbe (oddane brez vseh pravilno izpo!njenih prilog in s
pomanjkljivimi all nepravilnimi izrauni) bo naronik zavrnil, brez da bi ponudnika
pozival k popravijanju au dopoinjevanju ponudbe.
4. Izbrani ponudnik mora v roku 3 dni p0 prejemu poziva k podpisu pogodbe
pristopiti k njeni sklenitvi, sicer bo naronik tel, daje od ponudbe odstopil.
5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe pri Andrejki
Cunjac (telefon: 05 620-53-60; elektronski naslov: andrejka.cunjac@hrpelje.si)

POGOJI 14 PRAVILNOST PONUDBE
Za pravilno se teje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Ponudnik odda svojo ponudbo na naslednjih obrazcih naronika:
- Obrazec PONUDBA(Priloga 1)
-

Obrazec PONUDBA-SPECIFIKACujA (Priloga 1 A)

-

Obrazec IZJAVA 0 SPREJEMU POGOJEV IZ POVABILA (Priloga 2)

- Osnutek POGODBE (Priloga 3)
2. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani in igosani ter pogodba izpolnjena
in podpisana.
3. Ponudba mora vsebovati vse zahtevane artikie.
4. Ponudba mora veijati najmanj do 01 .02.2021.
5. Cene artiklov morajo bitl doIoene za obdobje veujavnosti pogodbe.
6. Cena mora biti doloena franko sede naronika, razIoena, brez in z vkujuenim
DDV in morebitnimi popusti.
7. Rok dobave blaga je najve 2 dni od prejema pisnega naroiIa (euektronska pota,
faks, potna poiIjka, ...).
8. Rok pIaila je 30. dan od dneva prejema rauna, ki se izstavi najkasneje od 5. v
mesecu za dobave v pretekiem mesecu.

ZAHTEVE NARONIKA, KIJIH MORA PONUDNIK UPOTEVATI PRI
IZDELAVI PONUDBE
Blago, ki ga bo dobavijal izbrani ponudnik, mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji
navedene zahteve.
lzbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe priloiti seznarn vseh ponujenih artiklov
pisarnikega in potronega materiala z vsemi potrebnirni iframi (ifre artiklov morajo biti
navedene tudi p0 posarneznih barvah, kjer se pojavijajo isti artikli v razlinih barvah; npr.
pisala - kemini svinniki, flomastri, ...) in cenami.

POGOJI, KIJIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- daje registriran za opravijanje dejavnosti, kije predmet naroila;
-

da kot ponudnik (kot pravna au kot fizina oseba ni bil pravnomono obsojen
zaradi kaznivih dejanj, navedenih v 75. lenu Zakona a javnem naroanju ZjN-3
(Uradni list RS, t. 91/15)), ni bil v postopku prisilne poravnave, steaja all
Ii kvid acij e;
da ni bil s pravnornono sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovirn
poklicnim ravnanjern;

-

da razpolaga z zadostnirni tehninimi in kadrovskimi sposobnostmi za izvedbo
na ro i I a;
da ni uvren v evidenco ponudnikov z negativnirni referencarni iz 75. (4)a Iena
ZJN-3;

- da z njegovimi posh iz drugih razhogov (ne postopkov prenehanja) ne upravija
sodie, oziroma da ni opustil poslovne dejavnosti, oziroma da ni v katerern
kohl podobnem poloaju;
- da ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skiadu z dolothami 75. elena
veljavnega Zakona a javnem naroanju, v tern ahi predhodnih postopkih,
namerno podal zavajajoih raziag all teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik izkae zgoraj navedene pogoje s svojo lastno izjavo (PRILOGA 2), dano z
materialno in kazensko odgovornostjo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevahe pogojev za
udeleTho, bodo izIoene.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJSE PONUDBE
Kot menlo za izbiro najugodnejega ponudnika bomo upotevali najnijo skupno ceno za
okvirne koIiine. e bo ve ponudb z isto ceno, bo izbrana tista, ki bo ponujala kraji
dobavni rok.

STROKI
Ponudnik nosi vse stroke povezane s pripravo in predloitvijo ponudbe.

PREKINITEV POSTOPKA
Naronik si pridri pravico do prekinitve postopka brez kakrnih koli posledic in sicer vse
do izdaje sklepa o oddaji javnega naroila.
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P ri loge:
- Obrazec PONUDBA(Priloga 1)
-

Obrazec PONUDBA-SPECIFIKACIJA (Priloga 1 A)
Obrazec IZJAVA 0 SPREJEMU POGOJEV Z POVABILA (Priloga 2)

