RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. NAROČNIK: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
2. PREDMET RAZPISA:
Naročnik razpisuje Javno naročilo za nakup pisarniškega materiala glede na naročnikove sukcesivne
potrebe za leto 2010. Naročnik vnaprej ne more natančno določiti katere vrste izdelkov bo potreboval in v
kakšnih količinah. Zato je naročnik pripravil informativni seznam predvidenih nabav za čas izvajanja
predmeta javnega naročila. Namen seznama je, da ponudnikom služi kot opora za izdelavo ponudb in
naročniku kot osnova za ocenjevanje prispelih ponudb.
Naročnik se s tem seznamom ne zavezuje, da bo vse navedene izdelke kupil ali da bo kupoval le izdelke s
seznama.
3. SPECIFIKACIJE NAROČILA
Ponudnik bo naročniku zagotavljal blago, ki ni navedeno v priloženem informativnem seznamu, po cenah iz
veljavnega uradnega cenika ponudnika, zmanjšane za povprečni popust, ki se daje na blago iz ponudbe na
dan izpolnitve naročila. Za blago iz informativnega seznama pa veljajo fiksne cene iz ponudbe za čas
veljavnosti sklenjene pogodbe.
Rok dobave se bo določil skladno z naročnikovimi potrebami za vsakokratno nabavo, vendar rok dobave ne
sme biti daljši od 3 delovnih dni, za nujna naročila pa ne daljši kot 1 dan.
Ponudniki morajo v priloženi tabeli - specifikaciji izpolniti vsa prazna polja in ponuditi ceno po posameznih
postavkah za celoten predmet javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji. Podane cene
morajo biti fiksne za ves čas trajanja pogodbe.

4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK POLEG POGOJEV O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
1. Ponudba mora vsebovati:
 Izpolnjen priložen obrazec
 Izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti ponudnika
 informacijo o odzivnem času glede na naročilo
 ponudnik naj priloži tudi cenike za svojo standardno ponudbo (osnovnejše zadeve) in po
možnosti katalog(e). Veljavni so tudi objavljeni zavezujoči ceniki na spletu.
 Ponudnik naj priloži ponudbi svoje prodajne reference
Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih brez davka na dodano vrednost.

5. ROK PLAČILA:
Ponudnik za kupljeno blago izdaja mesečne fakture, rok plačila je 30 dni.

6. ROK IZVEDBE:
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Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje do 31. decembra 2010.

7. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo do 15.1.2010, do 16:00. V primeru, da bo ponudba predložena po
roku, jo naročnik ne bo upošteval in jo bo neodprto vrnil ponudniku. Ponudba se lahko pošlje naročniku na
naslednji način:
 osebno ali po pošti v zaprti ovojnici na naslov:
Filmski sklad R Slovenije – j.s., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj- ponudba JN
1/2010«
Ponudniki boste o izbiri pisno obveščeni.
8. OSEBA NAROČNIKA, PRISTOJNA ZA ZBIRANJE PONUDB
Ponudbe se zbirajo v tajništvu Filmskega sklada Slovenije – javnega sklada.
9. MERILA
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno na predloženem obrazcu,
imel zadovoljiv odzivni čas in primerne reference, ob izpolnjevanju pogojev o osnovni sposobnosti ponudnika
in pogojev iz te razpisne dokumentacije.
Ocenjevanje popolnih in pravočasno prispelih ponudb bo potekalo po naslednjem ključu:




Cena
80%
Odzivni čas 10%
Reference 10%

10. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo lahko vloži v roku 10 dni od odločitve ali obrazložene odločitve naročnika vsaka oseba,
ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja
naročnika. Zahtevek mora biti vložen pri naročniku v dveh izvodih, kopijo zahtevka pa mora vlagatelj poslati
ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse zahtevane podatke, ki jih določa
zakon, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
V skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ne morejo biti predmet revizije:
• merila za ocenjevanje ponudb, razen če so le-ta v nasprotju z zakonom, ki ureja področje javnega
naročanja oz. z drugimi predpisi o javnih naročilih
• omejitve za sodelovanje razen če gre za omejitve, ki so v nasprotju s predpisi. ki urejajo postopek oddaje
javnih naročil ali usklajenosti z drugimi predpisi.
V skladu z zakonom, ki ureja revizijo postopkov oddaje javnih naročil mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob
vložitvi zahtevka plačati predpisano takso in naročniku ob vložitvi zahteve dostaviti dokazilo.

11. NAČIN SKLENITVE POGODBE
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Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje tega javnega naročila v roku 14. dni od
pravnomočne in dokončne odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Pripravila: Lidija Zajec

Številka: NDOP1-1/10
Datum: 6.1.2010

mag. Marjetica Mahne,
Direktorica po pooblastilu
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