Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana
 01/2410-500 -  01/2410-510 - E jskd@jskd.si
Ljubljana, 14.2.2011
Del. Št.: 4300-13/1-2011

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. 4300-13/1-2011 izdajam
naslednje
SKLEP O ODDAJI NAROČILA
Javno naročilo, katerega predmet je bila TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE se odda najugodnejšim
ponudnikom, ki so pri točkovanju dosegli:
- za SKLOP I. 90 ali več točk:
UTRIP BREŽICE d.o.o.,Marof 2,8250 Breţice
GRAFIKA ZLATEČAN d.o.o., Medlog 28,3000 Celje
Accordia do.o., Proletarska cesta 9, 1000 Ljubljana
- za SKLOP III. 80 ali več točk:
TIGRAS GRAFIČNO PODJETJE d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 26,2310 Slovenska Bistrica
Littera Picta d.o.o., Roţna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana
GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29,1290 Grosuplje
UTRIP BREŽICE d.o.o.,Marof 2,8250 Breţice
Cicero Begunje d.o.o., Begunje 17, 4275 Begunje
SINET d.o.o. HRASTNIK, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
- za SKLOP IV. 80 ali več točk:
Cicero Begunje d.o.o., Begunje 17, 4275 Begunje
UTRIP BREŽICE d.o.o., Marof 2,8250 Breţice
Littera Picta d.o.o., Roţna dolina c. IV/32-34, 1000 Ljubljana
TIGRAS GRAFIČNO PODJETJE d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 26,2310 Slovenska Bistrica
SINET d.o.o. HRASTNIK, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik
PRESENT, Dolenjska cesta 43,1000 Ljubljana
GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29,1290 Grosuplje
BIROGRAFIKA BORI d.o.o., Linhartova 1,1000 Ljubljana
Komisija predlaga da se izmed vlog ponudnikov za sklop II, ne izbere nobenega ponudnika in
se razpis v tem delu naročila izvede ponovno. Ponudbe so bile cenovno izjemno različne, zato
je naročnikova komisija presodila, da je potrebno ponovno pregledati in natančneje definirati
tehnične specifikacije oz. zahteve za izvedbo storitve.
OBRAZLOŽITEV:
Na Portalu javnih naročil je bilo dne 14.1.2011 objavljeno obvestilo o naročilu po postopku zbiranja ponudb
s predhodno objavo v skladu s 61. členom ZJN-2 za izvedbo naročila: TISK PUBLIKACIJ IN PERIODIKE.
Ponudbe je bilo potrebno oddati najkasneje do 24.1.2011 do 12. ure.

Strokovna komisija imenovana od direktorja sklada, je dne 25.1.2011 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 roku, so bile pravočasne in pravilno opremljene, zato jih je
komisija štela za veljavne in jih tudi odprla.
Veljavno vloţene so bile ponudbe po naslednjem vrstnem redu:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ime, naslov ponudnika
UTRIP BREŽICE d.o.o.,Marof 2,8250 Breţice, prejeto 21.1.2011 ob 8.00 uri
ACCORDIA d.o.o., Ljubljana, Proletarska cesta 9, 1000 Ljubljana, prejeto 21.1.2011 ob 9.50 uri
PRESENT, Dolenjska cesta 43,1000 Ljubljana, prejeto 21.1.2011 ob 12.00 uri
CICERO BEGUNJE d.o.o., Begunje 17,4275 Begunje, prejeto 21.1.2011 ob 13.30 uri
F2, oglaševalska agencija d.o.o., Poljanska 6, 1000 Ljubljana,prejeto 24.1.2011 ob 8.00 uri
BENEIDEJA d.o.o., Vinogradniška pot 17, 2234 Benedikt, prejeto 24.1.2011 ob 8.00 uri
TIGRAS GRAFIČNO PODJETJE d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 26,2310 Slovenska Bistrica, prejeto
24.1.2011 ob 8.00 uri
DZS, Založništvo in trgovina, d.d.; Dalmatinova ulica 2,1538 Ljubljana, prejeto 24.1.2011 ob 9.55
GRAFIKA ZLATEČAN d.o.o., Medlog 28,3000 Celje, prejeto 24.1.2011 ob 10.20 uri
GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29,1290 Grosuplje, prejeto 24.1.2011 ob 10.30 uri
TISKARNA RADOVLJICA d.o.o., Ljubljanska c.56, 4240 Radovljica, prejeto 24.1.2011 ob 10.45 uri
LITTERA PICTA d.o.o., Roţna dolina, cesta IV/32-34, 1000 Ljubljana, prejeto 24.1.2011 ob 10.50 uri
BIROGRAFIKA BORI d.o.o., Linhartova 1,1000 Ljubljana, prejeto 24.1.2011 ob 11.20 uri
SINET d.o.o. HRASTNIK, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, prejeto 24.1.2011 ob 11.30 uri
KOMPAS DESIGN d.o.o., Šmartinska cesta 106,1000 Ljubljana,prejeto 24.1.2011 ob 11.40 uri
Grafično oblikovanje MAJ DIZAJN Rafael Kolbl s.p., Vrbnje 17a, 4240 Radovljica,prejeto
25.1.2011 ob 8.00

Ugotovitve komisije:
1.
Ponudniki: UTRIP BREŢICE d.o.o.,Marof 2,8250 Breţice, ACCORDIA d.o.o., Ljubljana, Proletarska cesta 9,
1000 Ljubljana, PRESENT, Dolenjska cesta 43,1000 Ljubljana, F2, oglaševalska agencija d.o.o., Poljanska 6,
1000 Ljubljana, TIGRAS GRAFIČNO PODJETJE d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 26,2310 Slovenska Bistrica,
CICERO BEGUNJE d.o.o., Begunje 17,4275 Begunje, GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29,1290
Grosuplje, TISKARNA RADOVLJICA d.o.o., Ljubljanska c.56, 4240 Radovljica, SINET d.o.o. HRASTNIK,
Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, Grafično oblikovanje MAJ DIZAJN Rafael Kolbl s.p., Vrbnje 17a, 4240
Radovljica, so v svojih ponudbah predloţili napačne seštevke za posamezne artikle, neupoštevajoč število
izdaj za posamezno publikacijo. Predlagatelji so bili pozvani, da podajo pisno soglasje za popravek računske
napake.
Vsi navedeni, so pisna soglasja k popravkom dostavili v navedenem 8 dnevnem roku, razen druţbe MAJ
DIZAJN Rafael Kolbl s.p., Vrbnje 17a, 4240 Radovljica, ki soglasja k popravkom ni posredoval, zato se izloči
iz nadaljne obravnave.
I. PREGLED IN VREDNOTENJE PONUDB
Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 60.000 €, brez DDV.
Merilo za dodelitev javnega naročila je bilo:


najnižja 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 BREŽICE d.o.o.,Marof 2,8250 Breţice, del. št. 4300-13/1-2011-1
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.




Komisija je po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenila, da je ponudba št. 1 popolna.
Ponudbena cena:
o I. SKLOP:
brez DDV: 1.790,00 €
z 20% DDV: 2.148,00 €
o

o

o

II. SKLOP:
III. SKLOP:
IV. SKLOP:

brez DDV: 27.630,00 €
z 20% DDV: 33.156,00 €
brez DDV: 9.242,15 €
z 20% DDV: 11.090,58 €
brez DDV: 44.317,28 €
z 20% DDV: 53.180,73 €




Rok dobave: I. sklop 10 delovnih dni, II. sklop 7,5 delovnih dni, III. sklop 5 delovnih dni, IV. sklop 5
delovnih dni
Št.
o
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
I SKLOP:
92
II SKLOP:
40
III SKLOP:
87
IV SKLOP:
91

2. PONUDNIK: ACCORDIA d.o.o., Ljubljana, Proletarska cesta 9, 1000 Ljubljana; del.št. 4300-13/12011-2
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.



Komisija po dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika in ponovnem pregledu vseh zahtevanih listin in
dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 2 popolna.



Ponudbena cena:
o I. SKLOP:

o

II. SKLOP:

brez DDV: 1.989,00 €
z 20% DDV: 2.386,80 €
brez DDV: 11.408,00 €
z 20% DDV: 13.689,60 €




Rok dobave: I. sklop 2 delovna dneva, II. sklop 3 delovne dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o
o

I SKLOP:
II SKLOP:

91
92

3. PONUDNIK: PRESENT, Dolenjska cesta 43,1000 Ljubljana,del.št.: 4300-13/1-2011-3
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.




Komisija je po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenila, da je ponudba št. 3 popolna.
Ponudbena cena:
o II. SKLOP:
brez DDV: 10.382,00 €
z 20% DDV: 12.458,40 €
o

o

III. SKLOP:
IV. SKLOP:

brez DDV: 10.269,95 €
z 20% DDV: 12.323,94 €
brez DDV: 49.709,40 €
z 20% DDV: 59.651,28 €




Rok dobave: II. sklop 3,5 delovnih dni, III. sklop 5,5 delovnih dni, IV. sklop 5,5 delovnih dni
Št.
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
II SKLOP:
99
III SKLOP:
78
IV SKLOP:
81

4. PONUDNIK: Cicero Begunje d.o.o., Begunje 17, 4275 Begunje, del.št.: 4300-13/1-2011-4
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.




Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 4 popolna.
Ponudbena cena:
o III. SKLOP:

o

IV. SKLOP:

brez DDV: 9.909,39 €
z 20% DDV: 11.891,27 €
brez DDV: 40.645,18 €
z 20% DDV: 48.785,02 €




Rok dobave za sklop III in IV je 4 delovne dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o III SKLOP:
83
o IV SKLOP:
100

5. PONUDNIK: F2, oglaševalska agencija d.o.o., Poljanska 6, 1000 Ljubljana, del.št.: 4300-13/12-5
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.
Komisija po dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika in ponovnem pregledu vseh zahtevanih listin in
dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 5 popolna.
Ponudbena cena:
o II. SKLOP:

brez DDV: 18.584,00 €
z 20% DDV: 22.300,80 €




Rok dobave: 8 delovnih dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o II SKLOP:
54

6. PONUDNIK: BENEIDEJA d.o.o., Vinogradniška pot 17, 2234 Benedikt, del.št.: 4300-13/12-6
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.



Komisija po dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika in ponovnem pregledu vseh zahtevanih listin in
dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 6 popolna.



Ponudbena cena:
o I. SKLOP:

o

II. SKLOP:

brez DDV: 3.696,00 €
z 20% DDV: 4.435,20 €
brez DDV: 40.138,00 €
z 20% DDV: 48.165,60 €




Rok dobave za sklop I in II je 10 delovnih dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o I SKLOP:
46
o IV SKLOP:
26

7. PONUDNIK: TIGRAS GRAFIČNO PODJETJE d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 26,2310 Slovenska
Bistrica, del. št.: 4300-13/12-7
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.



Komisija po dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika in ponovnem pregledu vseh zahtevanih listin in
dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 7 popolna.



Ponudbena cena:
o III. SKLOP:

o

IV. SKLOP:

brez DDV: 8.164,88 €
z 20% DDV: 9.797,85 €
brez DDV: 43.100,15 €
z 20% DDV: 51.720,18 €




Rok dobave za sklop III in IV je 10 delovnih dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o III SKLOP:
94
o IV SKLOP:
89

8. PONUDNIK: DZS, Založništvo in trgovina, d.d.; Dalmatinova ulica 2,1538 Ljubljana, del.št.: 430013/1-2011-8
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.



Komisija po dopolnitvi ponudbe s strani ponudnika in ponovnem pregledu vseh zahtevanih listin in
dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 8 popolna.



Ponudbena cena:



I. SKLOP:



II. SKLOP:



III. SKLOP:



IV. SKLOP:




Rok dobave: sklop I. 21 delovnih dni. sklop II 36 delovnih dni, sklop III. in IV. 10 delovnih dni

brez DDV: 4.073,40 €
z 20% DDV: 4.888,08 €
brez DDV: 40.331,67 €
z 20% DDV: 48.398,00 €
brez DDV: 15.325,55 €
z 20% DDV: 18.390,66 €
brez DDV: 70.550,41 €
z 20% DDV: 84.660,49 €

Št.
o
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
I SKLOP:
41
II SKLOP:
24
III SKLOP:
51
IV SKLOP:
56

9. PONUDNIK: GRAFIKA ZLATEČAN d.o.o., Medlog 28,3000 Celje, del.št.: 4300-13/1-2011-9
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.





Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 9 popolna.



II. SKLOP:



III. SKLOP:



IV. SKLOP:




Rok dobave: I., II., III. in IV sklop 20 delovnih dni.

Ponudbena cena:
I. SKLOP:
brez DDV: 1.808,00 €
z 20% DDV: 2.169,60 €
brez DDV: 12.298,00 €
z 20% DDV: 14.757,60 €
brez DDV: 13.899,36 €
z 20% DDV: 16.675,63 €
brez DDV: 61.507,90 €
z 20% DDV: 73.809,48 €

Št.
o
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
I SKLOP:
90
II SKLOP:
77
III SKLOP:
55
IV SKLOP:
61

10. PONUDNIK: GRAFIS TRADE d.o.o., Spodnje blato 29,1290 Grosuplje, del.št.: 4300-13/1-2011-10
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.





Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št.10 popolna.



III. SKLOP:



IV. SKLOP:




Rok dobave: II. sklop 3,5 delovnih dni, III. sklop 7 delovnih dni, IV. sklop 10 delovnih dni.

Ponudbena cena:
II. SKLOP:
brez DDV: 14.003,00 €
z 20% DDV: 16.803,60 €
brez DDV: 8.866,70 €
z 20% DDV: 10.640,04 €
brez DDV: 48.059,40 €
z 20% DDV: 57.671,28 €

Št.
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
II SKLOP:
75
III SKLOP:
88
IV SKLOP:
80

11. PONUDNIK: TISKARNA RADOVLJICA d.o.o., Ljubljanska c.56, 4240 Radovljica, del.št.: 4300-13/12011-11
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.
Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 11 popolna.
Ponudbena cena:
III. SKLOP:
brez DDV: 11.392,50 €
z 20% DDV: 13.671,00 €



IV. SKLOP:




Rok dobave: III. sklop 7 delovnih dni, IV. sklop 10 delovnih dni.

brez DDV: 53.646,00 €
z 20% DDV: 64.375,20 €

Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o III. SKLOP:
70
o IV SKLOP:
72

12. PONUDNIK: LITTERA PICTA d.o.o., Roţna dolina, cesta IV/32-34, 1000 Ljubljana, del.št.: 430013/1-2011-12
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.





Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 12 popolna.
Ponudbena cena:
III. SKLOP:
brez DDV: 9.185,99 €
z 20% DDV: 11.023,19 €



IV. SKLOP:




Rok dobave: sklop III. 3,5 delovnih dni, IV. sklop 9 delovnih dni.

brez DDV: 42.862,90 €
z 20% DDV: 51.435,48 €

Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o III SKLOP:
90
o IV SKLOP:
90

13. PONUDNIK: BIROGRAFIKA BORI d.o.o., Linhartova 1,1000 Ljubljana, del.št.: 4300-13/1-2011-13
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.





Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 13 popolna.



II. SKLOP:



III. SKLOP:



IV. SKLOP:




Rok dobave: I. in II. sklop 5 delovnih dni, III. in IV. sklop 10 delovnih dni.

Ponudbena cena:
I. SKLOP:
brez DDV: 2.766,00 €
z 20% DDV: 3.319,20 €
brez DDV: 20.246,64 €
z 20% DDV: 24.295,96 €

Št.
o
o
o
o

brez DDV: 10.659,80 €
z 20% DDV: 12.791,76 €
brez DDV: 48.362,46 €
z 20% DDV: 58.034,95 €

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
I SKLOP:
62
II SKLOP:
52
III SKLOP:
72
IV SKLOP:
80

14. PONUDNIK: SINET d.o.o. HRASTNIK, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, del.št.: 4300-13/1-2011-14
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.





Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 14 popolna.



II. SKLOP:



III. SKLOP:

Ponudbena cena:
I. SKLOP:
brez DDV: 2.331,00 €
z 20% DDV: 2.797,20 €
brez DDV: 25.263,20 €
z 20% DDV: 30.315,84 €
brez DDV: 9.681,67 €

z 20% DDV: 11.618,00 €



IV. SKLOP:




Rok dobave: I., II., III. in IV. sklop 5 delovnih dni.

brez DDV: 48.295,59 €
z 20% DDV: 57.954,70 €

Št.
o
o
o
o

točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
I SKLOP:
73
II SKLOP:
43
III SKLOP:
83
IV SKLOP:
84

15. PONUDNIK: KOMPAS DESIGN d.o.o., Šmartinska cesta 106,1000 Ljubljana, del.št.: 4300-13/12011-15
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 moţno razbrati, da ponudnik izpolnjuje obvezne pogoje za
udeleţbo na razpisu, pogoje s katerimi dokazuje sposobnost izvesti javno naročilo.
Komisija po pregledu vseh zahtevanih listin in dokumentov ocenjuje, da je ponudba št. 15 popolna.
Ponudbena cena:
II. SKLOP:

brez DDV: 48.471.50 €
z 20% DDV: 58.165,80 €

Rok dobave: 250 delovnih dni.
Št. točk ki jih je prejela ponudba pri točkovanju po merilu iz razpisne dokumentacije:
o

II SKLOP:

19

16. PONUDNIK: Grafično oblikovanje MAJ DIZAJN Rafael Kolbl s.p., Vrbnje 17a, 4240
Radovljica,del.št.: 4300-13/1-2011-15



Komisija je izvedla pregled vseh zahtevanih listin in dokumentov ter ocenila njihovo vsebinsko
ustreznost, pri čemer je ugotovila, da je potrebno vlogo dopolniti ter ponudnika pozvala, da to stori v
določenem roku. Ker ponudnik v določenem roku vloge ni dopolnil se ga izloči iz nadaljnje obravnave.

Z izbranimi ponudniki 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 vloţi v
roku 10 dni od prejema tega obvestila, zahtevek za revizijo.
direktor
mag. Igor Teršar

