
 
 

         Ljubljana, 21.1.2011 
         Del. Št.: 4300-13/12-2010 

 
  

 
Na podlagi 1. odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št.: 128/06), sklepa o začetku 

postopka oddaje javnega naročila in sklepa o imenovanju strokovne komisije, št. 4300-13/12-2010 izdajam 
naslednji  

SKLEP O ODDAJI NAROČILA 

 
 

Javno naročilo, katerega predmet je bila SUKCESIVNA DOBAVA IN DOTISK PISARNIŠKEGA 
MATERIALA 2011 se odda najugodnejšim ponudnikom, in sicer: 

 

- UTRIP BREŢICE d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice   

- SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik   

 

O B R A Z L O Ţ I T E V : 

 
 

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 28.12.2010 objavljeno obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb s 
predhodno objavo v skladu s 61. členom ZJN-2 za izvedbo naročila: SUKCESIVNA DOBAVA IN DOSTISK 

PISARNIŠKEGA MATERIALA 2011. Ponudbe je bilo potrebno oddati najkasneje do 17.1.2011 do 12. ure. 
 

Strokovna komisija, imenovana od direktorja sklada, je dne 18.1.2011 ob 10. uri v prostorih Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, opravila  javno odpiranje ponudb in o postopku odpiranja in vrednotenja ponudb 

sestavila poročilo o izvedbi naročila. 

Vse ponudbe, ki so prispele v navedenem, so bile pravočasne in pravilno opremljene, zato jih je komisija štela 
za veljavne in jih tudi odprla. 

 
Veljavno vložene so bile ponudbe po naslednjem vrstnem redu:  

 
1. UTRIP BREŢICE d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice – dne 17.1.2011 ob 8.00 uri 

2. CICERO BEGUNJE d.o.o., Begunje 17, 4275 Begunje – dne 17.1.2011 ob 9.45 uri 
3. SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik-dne 17.1.2011 ob 10.50 uri 

4. GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29, 1290 Grosuplje – dne 17.1.2011 ob 11.40 uri 

 
Ugotovitve komisije: 

1. Komisija ugotavlja, da neveljavno vloženih ponudb ni bilo. Vse ponudbe so prispele do 17.1.2011, 
do 12. ure. Vse ponudbe so bile pravočasne in pravilno opremljene. 

I. PREGLED IN VREDNOTENJE  PONUDB 

 

Ocenjena vrednost javnega naročila je bila  40.000 €, brez DDV. 
 

Merilo za dodelitev javnega naročila je bilo: 

 najniţja ponudbena cena ter rok dobave v razmerju 90:10 
 

ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji. 

Seznam prispelih ponudb v ocenjevanju po zaporedju: 



1. PONUDNIK: UTRIP BREŢICE d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice  

Po pregledu materialne in formalne ustreznosti ponudbe je komisija ugotovila naslednje: 

 Komisija je izvedla pregled vseh zahtevanih listin in dokumentov ter ocenila njihovo vsebinsko ustreznost, 
kar pomeni, da je iz njih možno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za  udeležbo na razpisu, 

pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo. 

 Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 1 popolna.   

 Pri pregledu specifikacije naročila s predračunom je bilo ugotovljeno, da se ponudbena cena ter seštevek 

predračuna ne ujemata zaradi računske napake. Naročnik je računsko napako popravil s pisnim 
dovoljenjem ponudnika. 

 Ponudbena cena: 
 

z  DDV:     118.440,56 € 

 Rok dobave: 3-7 dni   

 Št. točk. ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije: - 100,00 točk. 

 
 

2. PONUDNIK: CICERO BEGUNJE d.o.o., Begunje 17, 4275 Begunje  
Po pregledu materialne in formalne ustreznosti ponudbe je komisija ugotovila naslednje: 

 Komisija je izvedla pregled vseh zahtevanih listin in dokumentov ter ocenila njihovo vsebinsko ustreznost, 

kar pomeni, da je iz njih možno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za  udeležbo na razpisu, 
pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo. 

 Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 3 popolna.   

 Pri pregledu specifikacije naročila s predračunom je bilo ugotovljeno, da se ponudbena cena ter seštevek 

predračuna ne ujemata zaradi računske napake. Naročnik je računsko napako popravil s pisnim 

dovoljenjem ponudnika. 

 Ponudbena cena: 

 
      z DDV:   205.664,16 € 

 Rok dobave: 7 dni.   

 Št. točk. ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije: – 58,97 točk;  
 

 
3. PONUDNIK: SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik-dne 17.1.2011  

Po pregledu materialne in formalne ustreznosti ponudbe je komisija ugotovila naslednje: 

 Komisija je izvedla pregled vseh zahtevanih listin in dokumentov ter ocenila njihovo vsebinsko ustreznost, 

kar pomeni, da je iz njih možno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za  udeležbo na razpisu, 

pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo. 

 Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 3 popolna.   

 Pri pregledu specifikacije naročila s predračunom je bilo ugotovljeno, da se ponudbena cena ter seštevek 

predračuna ne ujemata zaradi računske napake. Naročnik je računsko napako popravil s pisnim 
dovoljenjem ponudnika. 

 Ponudbena cena: 
  

        z DDV        125.476,11 € 

 Rok dobave: 7 dni.   

 Št. točk. ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije: – 92,10 točk. 

 
 

4. PONUDNIK: GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29, 1290 Grosuplje  
Po pregledu materialne in formalne ustreznosti ponudbe je komisija ugotovila naslednje: 

 Specifikacija ponudbe in predračun ponudnika ne vsebuje vseh zahtevanih artiklov,zato se ponudba 

skladno z določilom št. 3.1.4, razpisne dokumentacije izloči iz nadaljnje obravnave. 
 

 



Naročnik, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, je za sukcesivno dobavo in dotisk pisarniškega 

materiala za leto 2011 izbral ponudnika, ki sta pri točkovanju prejela 90 točk ali več: 

  
UTRIP BREŢICE d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice  

 SINET d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
 

Z izbranima ponudnikoma se za obdobje enega leta sklene okvirne sporazume. 
 

S tem je odločitev naročnika, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, utemeljena. 

 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 

V skladu z Zakonom o javnem naročanju zoper to obvestilo o oddaji javnega naročila lahko ponudnik vloži v 
roku 10 dni od prejema tega obvestila, zahtevek za revizijo.  

 
 

    direktor 
mag. Igor Teršar 

 

 
 

 


