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Številka: 430-1/2020/1 

Datum: 29.01.2020 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 Predmet naročila : LIKOVNI MATERIAL 
 
Zaporedna številka naročila: ___430-1/2020/1______________________________ 
 
Naročnik (ime zavoda z naslovom in davčno številko): OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, 
PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA, DAVČNA ŠTEVILKA 81752130 
 
Predmet naročila: BLAGO, ocenjena vrednost nakupa brez DDV: ca.5.000,00 EUR. 

 
Vabimo Vas, da na predloženih obrazcih pošljeta ponudbo za: LIKOVNI MATERIAL.  
Rok dobave predmeta naročila/rok trajanja pogodbe: od 01.03.2020  do _28.02.2022 
  
Ponudnik naj predloži naslednjo izpolnjeno in podpisano ter z žigom opremljeno razpisno 
dokumentacijo: 

 ponudbo oz. predračun, 

 izjavo o izpolnjevanju pogojev po 42. členu ZJN-2, 

 parafiran vzorec pogodbe, 

 specifikacijo predmeta naročila. 
 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in DDV. 
Rok plačila znaša najmanj ___30___ dni (ali navedba končnega roka) po opravljeni storitvi in 
prejemu računa s strani prodajalca. 
Merila za ocenjevanje ponudb: _cena, kvaliteta_____________________ 
 
Vlogo – ponudbo oddajte: 

a) po pošti ali osebno na naslov zavoda: OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, 
PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA 

b) po elektronski pošti na naslov: marjeta.krvina@guest.arnes.si 
 
V primeru oddaje ponudbe po pošti ali osebno morate kuverto označiti z napisom »NE 
ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAROČILO ŠT.430-1/2020/1« 
Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do dne 15.02.2020. 
 
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 42. 
člena ZJN-2. 
 
Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih in zakonsko zahtevanih pogojev bo naročnik sklenil 
pogodbo s ponudnikom, ki bo po predračunu oddal najugodnejšo ponudbo. 
 
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ne bodo pravilno označene, bomo zavrgli in 
o tem obvestili ponudnike. Zavrgli bomo tudi vse ponudbe, ki ne bodo obsegale celotne 
zahtevane dokumentacije. 
 
Administrator/poslovni tajnik                           Ravnateljica 
Marjeta Krvina       mag. Marjeta Šmid 
 
 
 
 

3 IZJAVA PONUDNIKA  
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Glede na določila ponudbe/predračuna št.: __________ z dne ___________, za (predmet naročila male 
vrednosti): _______________________________pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavljamo, da je 
ponudnik: 
 
1. registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; 
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila male vrednosti; če je za 

opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; 
3. da Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94 s spremembami in 
dopolnitvami): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, 
morajo predložiti dokazila, da niso bili pravnomočno obsojeni za zgoraj navedena dejanja. V primeru, da 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik podajo 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitih zastopnikov ponudnika. 

4. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih naročanja; 
5. da je ekonomsko-finančno sposoben izvesti naročilo; 
6. ter da za izvedbo naročila razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi  zmogljivostmi; 
7. da ima na dan odpiranja ponudb poravnane vse obveznosti v zvezi s plačilom davkov in prispevkom do 

države, 
8. da ni proti ponudniku uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski 

postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če 
poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, 
če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež 

9. da član poslovodstva, nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom 
roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 
odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega 
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave 
ali postopek prisilnega prenehanja. 

10. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred odpiranjem ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov, 
11. ____________________________________________________________________________ 
12. ____________________________________________________________________________ 
13. ____________________________________________________________________________ 

 
 
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih 
potrdil. Podatke iz javnih evidenc naročnik pridobi sam. Naročnik lahko v primeru, če gre za utemeljen dvom o 
osnovni sposobnosti ponudnika iz 3. točke te izjave, zaprosi pristojne organe za pridobitev informacij o osnovni 
sposobnosti ponudnika. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Žig in podpis ponudnika 

                                                                            ___________________________ 
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4 PONUDBA 

   
1.  Opis predmeta naročila male vrednosti: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________(navesti tudi specifikacijo) 
  
2.  Ponujena cena :                 __________      _      EUR brez DDV;                       _____________              EUR z DDV; 
   
3.  Predviden čas trajanja pogodbe oziroma rok dobave ______________________________ 
 
4. Podatki o ponudniku 
_______________________________________________________________________________ (naziv, sedež) 
 
__________________________________________________________________________ (zakoniti zastopnik) 
 
_______________________________ (davčna številka) ______________________________ (matična številka)  
 
________________________________________________________ (številka transakcijskega računa in banka) 
 
____________________________________ (št. telefona) ________________________________ (št. telefaksa) 
 
___________________________________________________________________________ (kontaktna oseba) 
 
__________________________________________________________ (oseba, odgovorna za podpis pogodbe) 
  
5. Navedba zaporedne številke naročila male vrednosti kot jo je navedel naročnik v razpisni dokumentaciji: 
_______________________________ 
  
6. Izjavljam, da soglašam s pogoji naročila male vrednosti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Žig in podpis ponudnika 
 
       _____________________ 
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OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA   

Podlubnik 1   

4220 ŠKOFJA LOKA   

   

Datum:29.01.2020   

   

PONUDNIK:   

   

Firma oz. ime ponudnika: __________________________________________________                                                                                                                             
Naslov 
:__________________________________________________________________ 

Transakcijski račun:_______________________________________________________ 
Davčna 
številka:___________________________________________________________ 
Matična 
številka:___________________________________________________________ 
Telefon:_____________________________  
Faks:_______________________________ 

   

   

NAROČNIK:   

   

Firma oz. ime naročnika: OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA   

Naslov: Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka   

Transkacijski račun: 01322-6030697876   

Davčna številka: 81752130   

Matična številka:5087848000   

Telefon:04/506 14 11                                 Faks: 04/506-14-24  

   

LIKOVNI MATERIAL   

   

ARTIKEL ENOTA CENA NA ENOTO 

    BREZ DDV 

PODGLAZURNA BARVA  ZA KERAMIKO 59 ml kos   

PROZORNA GLAZURA ZA KERAMIKO kos   

GLINA OPEČNA 10 kg/zav zavitek   

GLINA BELA 10 kg/zav kos   

AKRILNE BARVE  250 ml kos   

AKRILNA BARVA KOVINSKA 250ml kos   

PRSTNE BARVE 1 kg kos   

PROSOJNE BARVE  50 ml kos   

TISKARSKE BARVE  250 ml kos   

TISKARSKE BARVE 500ml kos   

AKVARELNI TUŠI   500 ml kos   

POKRIVNI ČRN TUŠ 50 ml kos   

SIJAJNI PREMAZ  1 l kos   

BARVE ZA TEKSTIL  250 ml kos   

BARVE ZA TEKSTIL  15 ml kos   

BARVE PORCELAIN 15 ml kos   

FLOMASTRI ZA STEKLO  1/12 komplet   

FLOMASTRI ZA TEKSTIL  1/8 komplet   
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TEMPERA BARVE  1 l   kos   

MODELIRNI PESEK 5 kg kos   

PROZORNO LEPILO  1 l kos   

TEKOČE BELO LEPILO  1 l kos   

PRSTNO LEPILO   100 g kos   

VOŠČENKE  1/12 komplet   

VODOTOPNE VOŠČENKE 1/12 komplet   

OLJNI PASTELI 1/12 komplet   

BARVICE DEBELEJŠE 1/12 kos   

PASTELNE BARVICE 1/6 - DEBELEJŠE komplet   

AKVARELNE BARVICE - DEBELE 1/10 komplet   

FLOMASTER MARKER PERMANENT ČRN kos   

FLOMASTRI Z OJAČANO KONICO  1/20 komplet   

MEGA DEBELI FLOMASTRI  1/12 komplet   

GEL Z BLEŠČICAMI  80 ml kos   

SPREJ: srebrni, zlati, bel 150 ml kos   

MEKOL LEPILO  5 kg kos   

MEKOL LEPILO  SPECIAL PLASTENKE kos   

VRVICE ZA ZAPESTNICE kos   

ŽICA SREBRNA 1 mm  4m TRDA kos   

ŽICA SREBRNA 0,6 mm kos   

ŽICA SREBRNA 0,8 mm kos   

FILC A4 kos   

OBROČEK ZA KLJUČE 15 mm kos   

PREŠANO OGLJE kos   

KREP PAPIR 60g kos   

FIMO MASA 56g kos   

VRVICA TEKSTILNA POVOŠČENA TANJŠA 150 mm kos   

PERLE AKRILNE komplet   

PERLE LESENE komplet   

SKUPAJ     

   

   
 


