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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

Prosimo vas, da nam posredujete ponudbo za »Promocijska darila za leto 2020_2021«. 

 

Ponudbo obvezno izpolnite na priloženih obrazcih in nam jo posredujte najkasneje do dne 

10.03.2020 do 12:00 ure. 

 

Ponudbo lahko posredujete pisno na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Nabava in nepremičnine, 

Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR, s pripisom: ne odpiraj ponudba – »Promocijska darila za leto 

2020_2021« 

 

Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba, ponudbeni predračun, obrazec izjave. 

 

Kontaktna oseba naročnika: Andreja Breznik, tel. 02/449-2383, andreja.breznik@posta.si 

 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

  mag. Darja Ferlinc 

  vodja oddelka nabave 

 

 

Pripravila: 

Andreja Breznik 
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1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 

 

Naročnik izvaja evidenčni postopek za predmet naročila »Promocijska  darila za leto 2021« po 

sklopih. Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. 

 

1.1 Jezik 

 

Postopek poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene 

tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. 

 

1.2 Stroški ponudbe 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

1.3 Plačilni pogoji 

 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. 

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu 

mora biti označen sklic na naročilnico/okvirni sporazum. 

 

V primeru, da bo izbrani ponudnik dosegel vrednost izbranih daril v višini 10.000,00 € brez DDV, 

bo s takim ponudnikom sklenjen okvirni sporazum, drugače pa bo izstavljena naročilnica. 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa skonta, 

višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 

10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali 

se pošljejo preko aplikacije Poštar, kjer se mora izvajalec predhodno registrirati. 

 

 

1.4 Cena 

 

Cena je fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Davek na dodano 

vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v 

ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.  

 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred 

zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere 

bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. 

 

Cena mora vsebovati: 

- ceno na kos, kot je zahtevano v opisu. V ceni/kos mora biti vključena  tudi primerna, estetsko 

oblikovana embalaža ter dotisk logotipa na embalažo oziroma izdelek. 

- stroške dostave, 

- vse morebitne druge stroške.  

 

Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 
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1.5 Merila 

 

Izdelke bomo ocenjevali po naslednjih merilih:  

 

MERILO 1 

Ustrezna ponudba z najnižjo ceno prejme 100 točk, ostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše 

število točk. Točke bo naročnik izračunal na naslednji način:   

 

         Najugodnejša cena v kategoriji 

C =  -------------------------------------- x 100  

           Primerjana cena v kategoriji 

 

MERILO 2  

Najnižja cena = 50 % (50 točk) : kakovost = 50 % (50 točk)  

 

Ustrezna ponudba z najugodnejšo ceno za posamezni sklop dobi maksimalno število točk (50 

točk), ostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše število. Točke bo naročnik izračunal na naslednji 

način:  

 

         Najugodnejša cena v kategoriji 

C =  -------------------------------------- x 50  

           Primerjana cena v kategoriji 

 

Kakovost: naročnik bo ocenjeval kakovost izdelave, obliko oz. sprejemljivost barvnih kombinacij, 

in sicer:  

- kakovost izdelave (popolnoma ustreza – 20 točk, delno ustreza – 10 točk, pogojno 

ustreza – 1 točka), 

- obliko (popolnoma ustreza – 20 točk, delno ustreza – 10 točk, pogojno ustreza – 1 

točka), 

- sprejemljivost barvnih kombinacij oz. izgled (popolnoma ustreza – 10 točk, delno 

ustreza – 4 točke, pogojno ustreza – 1 točka). 

 

Kakovost izdelave:  

- popolnoma ustreza – ustreza najvišjim standardom kakovosti npr. šivi so enakomerni, 

trdni, ravni, v barvi blaga, iz katerega je izdelan izdelek, robovi izdelka so fiksni oz. trdni, 

ravni (ne razvlečeni),  

- delno ustreza – izdelek ne izpolnjuje enega od zgoraj navedenih parametrov kakovosti 

izdelave, vendar to bistveno ne vpliva na uporabnost in niti na estetski videz izdelka, 

- pogojno ustreza – vsaj ena od ugotovljenih pomanjkljivosti glede na navedenih 

parametrov kakovosti vpliva bodisi na uporabnost, bodisi na estetski videz izdelka. 

 

Oblika:  

- popolnoma ustreza – izdelek izpolnjuje vse v specifikaciji navedene parametre glede 

samega izgleda izdelka in zahtevane embalaže, 

- delno ustreza – izdelek izpolnjuje zahteve glede samega izgleda, možna pa so manjša 

odstopanja (npr. v dimenzijah in embalaži), kar pa bistveno ne vpliva na uporabnost ter 

na estetski videz izdelka oz. darila, 

- pogojno ustreza - vsaj ena od ugotovljenih pomanjkljivosti vpliva bodisi na uporabnost, 

bodisi na estetski videz izdelka. 
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Sprejemljivost barvnih kombinacij oz. izgled:  

- popolnoma ustreza – izdelek izpolnjuje vse zahteve glede barvnih kombinacij, 

- delno ustreza – izdelek izpolnjuje zahteve glede osnovne barve, možna pa so manjša 

odstopanja npr. v  barvni kombinaciji, ki so sprejemljiva le, če bistveno ne vplivajo na 

estetski videz izdelka, 

- pogojno ustreza – barve in izgled sicer ustrezajo, vendar ne zagotavljajo ohranjanja 

estetskega videza izdelka (neprivlačnost, togost barve, neskladna barvna kombinacija).  

 

 

2 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

2.1 Predmet naročila 

 

Predmet naročila je izbor promocijskih  daril za leto 2021, po sklopih. Zahteve naročnika v zvezi s 

predmetom javnega naročila so razvidne iz posamezne specifikacije sklopa, ki je del te 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. S ponudniki promocijskih in poslovnih daril 

bomo izvedli tudi pogajanja za znižanje podanih cen.  

 

Naročilo je razdeljeno na 24 sklopov in sicer: 

 

1. MLEČNE MINI ČOKOLADICE 

- opis: mini čokoladice ca. 3 g, okus – mlečna čokolada  

- sestavine: mlečna čokolada – sladkor, mleko v prahu, kakavova masa, emulgator, naravna 

aroma vanilin, mlečne maščobe min. 4,5 %, kakavovih delov najmanj 38 % 

- tisk: dotisk logotipa ali napisa na ovitek čokoladice; na ovitku čokoladic morajo biti 

navedene tudi ustrezne sestavine ter rok uporabe 

- barva: rumen ovitek in srebrna folija, v katero je zavita čokoladica  

- količina: 30.000 kos; sukcesivna dobava 

- rok uporabe: šest mesecev po dobavi 

- opomba: ovitek v rumeni barvi – Pantone 123 C 

Merilo 1.  

 

2. ŽELE BONBONI 

- opis: žele bonboni ca. 6 g, ki naj vsebuje 100 % rastlinsko maščobo z okusom višnje, oblit 

naj bo s čokolado, prav tako mora biti vsak bonbon zavit v srebrno folijo z rumenim 

trakom  

- sestavine: sladkor, glukozni sirup, sredstvo za ohranjanje vlage, zgoščen sadni sok, želirno 

sredstvo, citronska kislina, sredstvo za uravnavanje kislosti – natrijev citrat, aroma, barvila  

- tisk: dotisk logotipa ali napisa na rumen ovitek bonbona 

- barva ovitka: rumen ovitek in srebrna folija, v katero je zavit žele bonbon 

- količina: A = 25.000 kos, sukcesivna dobava 

- rok uporabe: eno leto po dobavi   

- opomba: ovitek v rumeni barvi – Pantone 123 C 

Merilo 1.  

 

3. MINT BONBONČKI V ŠKATLICI 

- opis: mint bonbončki v tanki plastični škatlici velikosti vizitke, ki omogoča enostavno 

doziranje  

- tisk: enobarvni dotisk logotipa ali napisan na škatlico 

- barva: mlečno prosojna ali črna ali rumena 
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- količina: A = 2.000 kos; B = 3.000 kos 

- opomba: rumena barva embalaže naj bo v poštni barvi oz. naj bo približek barve Pantone 

123 C 

Merilo 1. 

 

4. TRDI BONBONI 

- opis: trdi bonboni ca. 5 g z okusom pomaranče; vsak bonbon mora biti zavit na obeh 

straneh v obratni smeri, kar daje celotnemu izgledu bonbona obliko 'pentlje' 

- sestavine: glukozni sirup, voda, sladkor, sirup pomaranče, sredstva za ohranjanje trdote 

- tisk: dotisk logotipa ali napisa na ovitek bonbona 1 barva 

- barva ovitka: rumen ovitek  

- količina: A = 10.500 kos; sukcesivna dobava  

- rok uporabe: eno leto po dobavi   

- opomba: ovitek v rumeni barvi – Pantone 123 C 

Merilo 1.  

 

5. BIDON  

- opis: bidon iz nerjavečega jekla  

- vsebina steklenice: minimalno 500 ml  

- material: nerjaveče jeklo 

- tisk: dotisk logotipa ali napisa opcije: 1 barva ali 2 barvi. 

- barva: srebrna ali črna ali rumena (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek barve 

Pantone 123 C) 

- embalaža: kartonska škatla  

- količina: A = 500 kos; B = 1.000 kos 

Merilo 2.  

 

6. STEKLENICA ZA VODO 

- opis: steklenica za vodo z zamaškom iz nerjavečega jekla ali plastike, dodatno ovitek za 

steklenico iz neoprena 

- vsebina steklenice:  500 - 750 ml  

- material: steklo, neopren  

- tisk: dotisk logotipa ali napisa na steklenico ali neopren opcije: 1 barva 

- barva: steklo, neopren v črni ali rumeni (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek 

barve Pantone 123 C) ali srebrno-sivi barvi. 

- embalaža: kartonasta škatla 

- količina: A = 1.000 kos; B = 2.000 kos 

Merilo 2.  

 

7. BIDON 

- opis: plastičen bidon (BPA free) 

- vsebina steklenice: minimalno 500 ml  

- material: kvalitetna plastika, BPA free  

- tisk: dotisk logotipa ali napisa opcije: 1 barva, 2 barvi 

- barva: srebrna, črna ali rumena (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek barve 

Pantone 123 C) 

- količina: A = 1.000 kos; B = 2.000 kos 

Merilo 2.  

 

8. KAPE S ŠILTOM 
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- opis: sodobna šestdelna kapa iz kakovostnega bombaža z nastavljivo zaponko zadaj 

- material: kakovosten bombaž 

- tisk: enobarvni dotisk opcije 1 barva, 2 barvi, opcija vezenje 1 barva 

- barva: črna ali kombinacija črna-rumena Pantone 123 C ali črna-bela ali svetlosiva 

- količina: A = 2.000 kos; B = 3.000 kos 

- Merilo 2.  

 

9. BRISAČE ZA NA PLAŽO 

- opis: brisača za na plažo 100 x 150 cm 

- material: kakovosten gosto tkan bombaž 

- tisk: vezenje ali opcija dotisk ali druga predlagana rešitev 

- barva: rumena Pantone 123 C ali črna ali svetlo srebrno-siva 

- embalaža: prozorna PVC vrečka  

- količina: A = 100 kos; B = 200 kos 

Merilo 2. 

 

10. ŠPORTNA BRISAČA ZA HITRO SUŠENJE 

- opis: lahka, na otip mehka, priročna in kompaktna brisača, ki dobro vpija vodo in se hitro 

suši, velikosti cca. 50 x 100 cm  

- material: mehka mikrovlakna/mikrofibra (poliester/poliamid) 

- tisk: dotisk logotipa ali napisa na brisačo: opcija 1 barva, 2 barvi  

- barva: temno modra ali svetlo siva  

- embalaža: prozorna PVC vrečka  

- količina: A = 500 kos; B = 1000 kos 

Merilo 2.  

 

11. SEDALNA PODLOGA 

- opis: zložljiva sedalna podloga 

- material: kakovosten umeten material 

- tisk:  dotisk logotipa ali napisa 1 barva 

- barva: črna 

- količina: A =500 kos B= 1.000 kos 

Merilo 2. 

 

12. BLOKEC A6 

- opis: A6 blok z ovitkom izgleda usnje, 100 listni, črtasti 

- material: umetni, papir 

- tisk: dotisk logotipa ali napisa, opcija 1 barva, 2 barvi 

- barva: črna ali rumena približek barvi Pantone 123 C ali srebrno-svetlo siva 

- količina: A = 1.000 kos; B = 2.000 kos 

Merilo 2. 

 

13. PREDPASNIK ZA ŽAR  

- opis: kakovosten predpasnik z nastavljivimi trakovi 

- material: mešanica bombaža in poliestra  

- tisk: dotisk logotipa ali napisa, opcija 1 barva, 2 barvi 

- barva: črna ali svetlosiva 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 500 kos; B = 1000 kos 

Merilo 2. 
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14. PROMOCIJSKA BANDANA 

- opis: poliestrski šal/kapa 

- material: mikrovlakna, ki odvajajo vlago 

- tisk: sublimacijski tisk po celi površini oziroma druga predlagana rešitev barva: izdelano po 

designu, opcija črna ali rumena ali srebrno-siva z barvnim dotiskom  

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 1000 kos; B = 2000 kos 

Merilo 2. 

15. TEKAŠKA/POHODNA MAJICA 

- opis: funkcijska majčka, ki dobro odvaja vlago. 

- tisk: enobarven dotisk logotipa ali napisa x 2 poziciji, opcija 1 barva, 2 barvi 

- barva: črna ali bela ali rumena približek barvi Pantone 123 C ali kombinacija črno rumena 

ali belo črna 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 500 kos; B = 1000 kos 

- opomba: velikosti majčk se definirajo ob naročilu 

Merilo 2. 

 

16. SVINČNIK 

- opis: promocijski leseni svinčnik z radirko v velikosti ca. 18,5 cm  

- tisk: dotisk napisa www.posta.si v velikosti ca. 3,5 cm, 1 barva 

- barva svinčnika: črna ali rumena ali bela 

- količina: A = 5.000 kos; B = 8.000 kos 

- opomba: rumena barva svinčnika naj bo v poštni barvi oz. naj bo približek barve Pantone 

123 C 

Merilo 1. 

 

17. PISALO S FUNKCIJO 'TOUCH PEN' 

- opis: kemični svinčnik iz kvalitetnejše plastike z največ enim obročkom/črtico v srebrni 

barvi; premer 0,8 cm, dolžina ca. 13 cm; spodnji del ogrodja naj bo v črni barvi, zgornji del 

pa v srebrni barvi; konica pisala naj bo srebrni barvi; na stikalu naj bo silikonska konica v 

črni barvi za pisanje po ekranih na dotik; vložek v pisalu naj piše modro 

- kakovost: stikalo na pisalu naj bo fiksno 

- tisk: dotisk dveh enobarvnih napisov v črni barvi na zgornji strani pisali (kjer je zatič) 

- barva: črno-srebrna kombinacija (glej opis izdelka) 

- količina: A = 5.000 kos; B = 8.000 kos 

Merilo 2. 

 

18.  USB KLJUČEK 

- opis: USB KLUČEK 

- material: kakovostni materiali, ki ohranjajo dolgo življenjsko dobo izdelka 

- velikost: 16 GB 

- tisk: dotisk  napisa ali logotipa, 1 barva 

- barva: črna ali srebrna ali rumena 

- količina: A = 250 kos; B = 500 kos 

- Embalaža: škatlica 

- opomba: rumena barva naj bo v poštni barvi oz. naj bo približek barve Pantone 123 C 

Merilo 2. 

 

http://www.posta.si/
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19. BOMBAŽNA MAJICA, T-SHIRT 

- opis: klasična bombažna majčka M in Ž modeli (V neck) 

- material: bombaž, gosto kakovostno tkanje 

- tisk: vzdržljiv barven dotisk 

- barva: črna ali bela ali srebrno-siva  ali rumena Pantone 123 C 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 1000 kos; B = 2000 kos 

Merilo 2. 

 

 

20. ZLOŽLJIV DEŽNIK  

- opis: 8 panelni lahek zložljiv dežnik z avtomatskih odpiranjem in zapiranjem; ogrodje 

dežnika naj bo kovinsko z gumiranim ročajem 

-    material: poliester 

-  velikost: premer dežnika cca. 99 cm  

-  tisk: dotisk logotipa ali napisa na dežnik  

- barva: črna ali bela ali srebrno siva ali rumena  

- količina: A = 200 kos; B = 300 kos 

Merilo 2.  

 

21. FRIZBI  

- opis: frizbi z ravno površino; dim. ca. 23 cm (premer) x 2 cm  

- material: kvalitetna plastika 

- tisk: full color dotisk lika Poštar Pavli in napisa www.postarpavli.si (ena pozicija tiska) 

- barva: bela ali rumena (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek barve Pantone 123 

C) 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 500 kos; B = 700 kos 

Merilo 1.  

 

22. NAPIHLJIVA ŽOGA 

- opis: napihljiva žoga dimenzije ca. 25 cm  

- material: poliester oz. PVC 

- tisk: full color dotisk lika Poštar Pavli in napisa www.postarpavli.si (ena pozicija tiska) 

- barva: bela ali rumena (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek barve Pantone 123 

C) 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 500 kos; B = 700 kos 

Merilo 1.  

 

23. NAHRBTNIK Z ZATEZNIMI VRVICAMI 

- opis: nahrbtnik/vrečka z zateznimi vrvicami 

- material: poliester  

- tisk: dotisk logotipa ali napisa, opcija 1 barva, 2 barvi 

- barva: črna ali rumena (rumena barva naj bo v poštni barvi oz. približek barve Pantone 123 

C) 

- embalaža: prozorna PVC vrečka 

- količina: A = 500 kos; B = 700 kos 

Merilo 2.  

 

http://www.postarpavli.si/
http://www.postarpavli.si/
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24. BARVICE 

- opis: set šestih (6) lesenih barvic v natur barvi, dim. ca. 9 x 4,5 x 0,9 cm 

- tisk: full color dotisk lika Poštar Pavli in napisa www.postarpavli.si (ena pozicija tiska) 

- barva: barvice in kartonska škatla v svetli/natur barvi 

- embalaža: kartonska škatlica v svetli/natur barvi 

- količina: A = 700; B = 1.000 kos 

Merilo 1. 

Predloge za tisk posreduje naročnik v elektronski obliki. 

 

3. OSTALE ZAHTEVE 

Logotipe oz. napise, ki jih bomo uvrstili na posamezna promocijska darila, bomo izbranim 

ponudnikom posredovali naknadno. V kolikor ponudniki želijo (kar ni nujno) vzorce daril, ki jih 

bodo priložili k ponudbi, opremiti z logotipom, naj to sporočijo in jim bomo ustrezne logotipe 

tudi zagotovili. V kolikor želijo ponudniki na vzorce daril natisniti napis www.posta.si, naj pri tisku 

le-tega uporabijo pisavo Segoe UI.  

Ponudniki lahko pošljejo ponudbe za vse ali samo za posamezne sklope. Pridržujemo si pravico, 

da ne izberemo vseh navedenih izdelkov. Količine so okvirne in lahko odstopajo glede na potrebe 

naročnika. Določili jih bomo naknadno po prejemu ponudb. 

 

Ponudniki naj navedejo ceno/kos, ponudbi pa obvezno priložijo vzorce – največ 2 za 

posamezno vrsto izdelka. Kot je zahtevano v opisu, mora biti v ceni/kos vključena tudi primerna, 

estetsko oblikovana embalaža, ter dotisk logotipa ali napisa na embalažo oziroma izdelek. 

Ponudb brez vzorca ne bomo obravnavali, prav tako ne bomo obravnavali ponudb, ki bodo po 

posameznem izdelku vsebovale več kot 2 vzorca. V primeru izbora morajo biti izdelki enaki 

vzorcem.  

 

Ponudnik mora vzorce obvezno opremiti s kartončkom, na katerem se navedejo cena, 

številka vzorca in naziv podjetja/ponudnika. Prav tako morajo vzorci vsebovati podatke o 

zahtevanih sestavinah, materialih, standardih ipd. Priloženi vzorci so lahko druge barve, 

vendar je potrebno v ponudbenem predračunu navesti, da lahko ponudnik, v primeru 

izbora, zagotovi vzorec, v barvi, kot je navedena v razpisni dokumentaciji za posamezni 

sklop/darilo.  

 

Cena posameznega darila ne sme presegati zneska določenega s 108. členom Zakona o 

dohodnini in Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se vštevajo 

v davčno osnovo – to je 42,00 EUR z DDV. 

 

Kraj dobave izbranih daril je franko poslovne enote in uprava Pošte Slovenije (uprava + sedeži 

poslovni enot – PE Celje, PE Koper, PE Ljubljana, PE PLC - PLC Ljubljana, PE Maribor) rok dobave 

je najkasneje 21. april 2020. 

 

 

 

 

4. Kraj, način in roki izvajanja naročila 

 

 Kraj izvajanja: iz strani naročnika izbrani ponudnik prejme razdelilnik po opravljenem 

izboru. 

http://www.postarpavli.si/
http://www.posta.si/
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 Rok dobave: najkasneje do 21. aprila 2020. 

 Veljavnost in čas trajanja naročila/OS: takoj po prejemu/podpisu in velja do izpolnitve 

pogodbenih obveznosti vendar ne dlje od enega leta. 

 Skrbnik naročila: Mateja Žavbi 
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Obrazec št. 1 

 

PONUDBA 

 

Na osnovi javnega razpisa »Promocijska darila za leto 2020_2021« dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: 

 

 

 

 

NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

KONTAKTNA OSEBA: 

 

 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 

OSEBE: 

 

 

 

 

 

TELEFON: 

 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 

ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 

POGODBE: 

 

 

 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik: 

  

Podpis in štampiljka: 
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Obrazec št. 2 

 

PONUDBENI PREDRAČUN 

 

Zap. 

št. 
Predmet naročila EM Količina 

Cena na EM 

(brez DDV) 

Skupna 

vednost 

(brez DDV) 

Skupna 

vednost (z 

DDV) 

1 2 3 4 5 6=4X5 7 = 6 x DDV 

1 Mini čokoladice – mlečne  kos A=30.000 

 

A= A= A= 

2 Žele bonboni kos A=25.000  

 

A= A= A= 

3 Mint bonboni kos  A=2.000  

 

B=3.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

4 Trdi bonboni kos A=10.500 

 

A= A= A= 

5 Bidon nerjaveče jeklo kos A=500  

 

B= 1.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

6 Steklenica za vodo kos A=1.000 

 

B=2.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

7 Bidon plastičen kos A=1.000  

 

B= 2.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

8 Kape s šiltom kos A=2.000 

 

B=3.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

9 Brisače za na plažo kos A=100  

 

B=200 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

10 Športna brisača za hitro 

sušenje 

kos A=500  

 

B=1.000  

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

11 Sedalna podlaga  kos A=500 

 

B=1.000  

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

12 Blokec A6 kos A=1.000  

 

B=2.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

13 Predpasnik za žar kos A=500  

 

B=1.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

14 Promocijska bandana kos A=1.000  

 

B= 2.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

15 Tekaška/Pohodna majica kos A=500  

 

A= 

 

A= 

 

A= 
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B= 1.000 B= B= B= 

16 Svinčniki kos A=5.000 

  

B=8.000 

   

17 Pisalo s funkcijo »touch 

pen« 

kos A=250 

  

B=500 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

18 USB ključek kos A=250  

 

B=500 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

19 Bombažna majica, T-shirt kos A=1.000  

 

B=2.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

20 Zložljiv dežnik kos A=200 

 

 B=300 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

21 Frizbi kos A=500  

 

B= 700  

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

22 Napihljiva žoga kos A=500  

 

B=700  

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

23 Nahrbtnik z zateznimi 

vrvicami 

kos A=500 

 

 B=1.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

24 Barvice kos A=700  

 

B=1.000 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

A= 

 

B= 

 

* Ponudnik obvezno izpolni vsako postavko posameznega sklopa na katerega se prijavlja. 

 

 

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne 

ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 5. 2020 

 

 

2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so 

vračunani v ceni. 

 

2.3 Količine so okvirne in lahko odstopajo. 

 

V/Na: Ponudnik: 

  

Žig in podpis: 
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Obrazec št. 3 

 

IZJAVE O SPREJEMU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN IZPOLNJEVANJU 

POGOJEV 

 

 

Naziv ponudnika _____________________________________________________ 

 

Ulica __________________________________________________________________ 

 

Poštna štev. in kraj __________________________________________________ 

 

Št. Izjavljamo: 

1. da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega 

naročila, 

2. da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, 

3. da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije 

priloženih listin ustrezajo originalu, 

4. da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo 

popolno odgovornost, 

5. da se v celoti strinjamo s razpisnimi pogoji naročnika, 

6. da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in 

pravili stroke, 

7. da bomo določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno 

izvedbo naročila, reševala in koordinirala naročnikove reklamacije, 

8. da bomo vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi 

po prenehanju veljavnosti tega naročila, 

9. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, 

10. da bomo spoštovali vsa določila požarnega in hišnega reda naročnika, 

11. Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma smo vpisani v enega od 

poklicnih ali poslovnih registrov oziroma imamo dovoljenje ali smo člani 

organizacije, da lahko opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila. 

12. da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, da 

nismo opustili poslovne dejavnosti oz. nismo v kateremkoli podobnem položaju, 

13. da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa. 

14. da imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega 

naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. 

15. 

 

 

16. 

da cena posameznega darila ne presega zneska določenega s 108. členom 

Zakona o dohodnini in Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

drugih dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo – to je 42,00 EUR z DDV,  

da bomo dostavili izdelke enake vzorcem  
 

 

………………………….....……….. 

          kraj in datum 

         štampiljka       

         …..…………………………....... 

                         odgovorna oseba 

 

 

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave. 


