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11-JN-13-85/02-MG 
13.12.2002 
 
Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI�NICA 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
 
Predmet javnega naročila:  Pisarni�ki material  
 
                                                              * * *  
 
Vabimo vas, da nam podate svojo ponudbo za navedeni predmet javnega naročila. 
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.6.2003 
 
Cena mora vsebovati vse stro�ke, popuste in rabate.  
 
Rok plačila  je najmanj 30 dni po prejemu računa. 
 
Rok dobave blaga največ v 3 dneh od naročila 
 
Rok za oddajo ponudbe je 10.1.2003 
 
Javno odpiranje ponudb je: 14.1.2003 ob 10. uri v NUK , Ljubljana, Turja�ka 1, soba 117/I 
 
 
Priloga: Razpisna dokumentacija  
                
 
                                                     Narodna in univerzitetna knji�nica 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           mag. Lenart �etinc 
                                                                                                                   ravnatelj 
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11-JN-13-86/02-BA-as 
13.12.2002 
 
 
 

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI�NICA, 
Ljubljana Turja�ka 1 

 
 
 
 
 

R A Z P I S N A    D O K U M E N T A C I J A 
 
 

Predmet: 
 

Oddaja naročila blaga po odprtem postopku 
za dobavo pisarni�kega  materiala 
za obdobje od 1.1.do 31.12. 2003 

 
 
 

 
 
 
 
 
         VSEBINA: 
 
         1      NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
         2.     OBRAZEC PONUDBE   
 
         3.     SPECIFIKACIJA PISARNI�KEGA MATERIALA 
 
         4.     VZOREC POGODBE 
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Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI�NICA 
 
 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 

1. 
 
Predmet  javnega naročila je izbira dobavitelja za nabavo pisarni�kega materiala za potrebe Narodne 
in univerzitetne knji�nice v Ljubljani za obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003.   
 
V "Specifikaciji pisarni�kega materiala" je naveden seznam pisarni�kega materiala, ki je predmet 
povpra�evanja, artikli so navedeni po tehničnih in drugih primerjalnih podatkih glede na predvidene 
potrebe naročnika. 
  
Predmet javnega naročila je razdeljen v tri sklope in sicer: 
 
1. PAPIR IN PAPIRNA KONFEKCIJA 
2. TONERJI 
3. OSTALI PISARNI�KI MATERIAL 
 
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vse sklope ali le za posamezen sklop artiklov.  
 
Ponudniki morajo ponuditi vse razpisane artikle pisarni�kega materiala posameznega sklopa, za 
katerega dajejo ponudbo.   
 
Cene  ponudniki navedejo z DDV in brez DDV na eno enoto artikla ( kos, zavitek, karton, pola, ipd) 
Cene so določene franko sede� naročnika v Ljubljani, Turja�ka 1, razlo�eno. 
 
Če naročnik to zahteva, mora ponudnik dostaviti  tudi vzorce za posamezen artikel. 
 

2. 
 
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni, 
�igosani in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika.  
 

3. 
 
Ponudba je popolna, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predlo�i pravilno 
izpolnjene in zapečatene naslednje dokumente po spodaj navedenem vrstnem redu: 
 
1. izpolnjen obrazec � PONUDBA � 
 
2. zahtevane dokumente in listine iz 7. točke teh Navodil  
 
3. izpolnjen obrazec "SPECIFIKACIJA PISARNI�KEGA MATERIALA"  
 
4. podpisan, izpolnjen in parafiran  (vsaka stran)  vzorec � POGODBA � 
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4. 
 
Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi s tem javnim naročilom na  podlagi pisnega zaprosila.   
 
Pojasnila oziroma odgovori na vpra�anja bodo posredovani vsem ostalim ponudnikom brez navedbe 
ponudnika, ki je prosil za pojasnilo.  
 

5. 
 
Ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zapečateni kuverti z oznako: 
 
"PONUDBA ZA NABAVO PISARNI�KEGA MATERIALA - NE ODPIRAJ" na naslov 
naročnika: Narodna in univerzitetna knji�nica, Turja�ka 1, Ljubljana 
 
Kot veljavne bodo upo�tevane ponudbe, ki bodo pravilno označene in bodo prispele do 
naročnika najkasneje do 10.1. 2003 do 24 ure. 
 

6. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 14.1.2003 ob 10 uri v prostorih Narodne in univerzitetne knji�nice 
Ljubljana, Turja�ka 1, soba 117 / I. nadstropje. 
 

7. 
 
Strokovna komisija bo vse pravilno označene ponudbe odprla in ugotavljala, ali so predlo�eni in 
pravilno izpolnjeni vsi zahtevani obrazci in dokumenti iz 3. točke te dokumentacije. 
 
Ponudniki morajo kot obvezni del ponudbene dokumentacije naročniku predlo�iti dokazila o 
sposobnosti in usposobljenosti. 
 
Ponudniki lahko predlo�ijo spodaj navedene dokumente v originalu ali v kopijah in sicer: .  
 
1. redni izpisek iz sodnega registra, ne starej�i od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, oziroma 

potrdilo davčnega organa, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki je predmet tega 
razpisa (velja za samostojne podjetnike);    

  
2. podatke o boniteti in sicer obrazec BON-1P s podatki in kazalniki za leto 2002 (dokument na 

dan odpiranja ponudb ne sme biti starej�i od 3 mesecev) 
 
OPOZORILO: ponudnik mora v ponudbi predlo�iti BON-1/P in ne more kot nadomestilo predlo�iti 

BON-1 (pozornost pri naročanju bonitete poslovanja pri AJPES) 
     

samostojni podjetniki predlo�ijo davčno napoved za leto 2002, potrjeno s strani 
pristojne izpostave DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za 
zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb; 

 
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke, priuspevke in druge obvezne dajatve, določene z 

zakonom, ki ga izda Davčna uprava, Davčni urad;  
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8. 
 
Vse ponudbe ki bodo veljavne /popolne in pravilne/, bo komisija ocenjevala glede na naslednja 
merila. 
 
 
Cena                               od  0  do  70  točk 
Plačilni pogoji                od  0  do  30  točk 
 
 
Obrazlo�itev načina uporabe meril. 
 
A/ CENA 
 
V specifikaciji artiklov mora ponudnik pri vsakem artiklu posebej navesti ceno z  DDV in ceno brez 
DDV za eno enoto artikla. Ponudnik kot rekapitulacijo navede skupni končni se�tevek vseh cen 
artiklov posameznega sklopa.  
 
Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 do 70 točk in sicer tako, da bo najcenej�i ponudnik 
posameznega sklopa  dobil najvi�je �tevilo točk, najmanj�e pa najdra�ji ponudnik. 
 
Kot najni�ja cena se razume najni�ja cena cena posameznega sklopa, ne glede na morebitno 
najni�jo cene vseh treh sklopov skupaj, če se ponudnik prijavi za vse sklope.          
 
Naročnik bo pri izračunu cene uporabil naslednjo formulo:  
 
 
T  =  Y* Cm/C 
 
Y��..  maksimalno �tevilo točk,  
Cm�� najni�ja ponujena cena,  
C���cena posameznega ponudnika, 
T����tevilo točk 
 
 
B/ PLAČILNI POGOJI 
 
Naročnik bo točkoval ponudbe od 0 do 30 točk in sicer tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najdalj�i 
plačilni rok dobil najvi�je �tevilo točk, najmanj�e �tevilo točk pa ponudnik, ki bo ponudil najkraj�i 
plačilni rok. Plačilni rok ne sme biti kraj�i od 30 dni od prejema računa.  
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Naročnik bo pri izračunu uporabil naslednjo formulo: 
 
T  =  Y* R / Rm 
 
Y���.maksimalno �tevilo točk 
Rm��  najdalj�i  plačilni rok   
R���.rok posameznega ponudnika 
T���.�tevilo točk 
 
 
Maksimalno skupno �tevilo točk je 100.  
 
Za posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki bo zbral največ točk. 
 

9. 
 
Naročnik bo izločil  ponudbo: 
 
- ki ni prispela ali bila vročena pravočasno 
- ki nima pravilno izpolnjenih dokumentov iz tč.3 Navodil 
- če zna�a plačilni rok manj kot 30 dni od izstavitve računa  
- če zna�a dobavni rok več kot 3 dni od naročila 
- če je imel ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb blokiran svoj račun. 
 
Variantnih ponudb komisija ne bo upo�tevala. 
 

10. 
 
Ponudniki bodo o izboru obve�čeni v 10 dneh po sprejemu sklepa o izboru najugodnej�e ponudbe. 
  

11. 
 
Naročnik. ki bo izbran, mora pogodbo podpisati in podpisano vrniti naročniku v roku 8 dni od 
dneva prejema obvestila naročnika, naj pristopi k podpisu pogodbe. V nasprotnem primeru se bo 
�telo, da izbrani ponudnik ne �eli skleniti pogodbe in bo naročnik zato lahko izbral ponudnika, 
katerega ponudba je bila ocenjena kot druga najugodnej�a, ali pa postopek ponovil.  
 

12. 
 
V času trajanja postopka tega javnega naročila  ponudnik  in naročnik ne smeta  pričenjati ali 
izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe, oziroma  bi lahko povzročila, da 
pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ote�kočali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske 
komisije.  
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13. 
 

Naročnik si pridr�uje pravico, da brez kakr�nekoli obrazlo�itve in brez kakr�nekoli od�kodninske 
obveznosti do ponudnikov ne sprejme nobene izmed prispelih ponudb. 
�teje se, da ponudnik s tem, ko odda svojo ponudbo, v celoti sprejema pogoje tega javnega naročila.   
 

14. 
 
Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje tega javnega naročila ima v skladu z zakonom 
pravico vlo�iti zahtevek za revizijo, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili zakona.  
 
 
  
 
 
                                                                 Narodna in univerzitetna knji�nica                 
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P O N U D B A 
 
I. PODATKI  O  PONUDNIKU 
 
 
Firma oz. ime ponudnika: �����������������������. 
 
Sede� ponudnika: �������������������������� 
 
Zakoniti zastopnik : �������������������������.. 
 
Kontaktna oseba za naročilo:���������������������.. 
 
Poobla�čenec za podpis pogodbe: �������������������  
 
Ponudnik je registriran pri sodi�ču v�������.pod  vl. �t��� ���... 
 
Ponudnik je vpisan v registru s.p. pri ������   pod �tev.�������. 
 
Matična �tevilka pri Statističnem uradu: �����������������. 
 
Davčna �tevilka: ��������������������������� 
 
�tevilka transakcijskega računa:��������������������. 
 
 
II. PREDMET PONUDBE 
 
Ponudnik oddaja ponudbo za dobavo pisarni�kega materiala  in se ponudba nana�a na: (ustrezno 
obkro�i): 
  
a)  celotno naročilo  (sklop 1, 2 in 3) 
b)  sklop 1 
c)  sklop 2 
d)  sklop 3 
 
 
III. PLAČILNI ROK 
 
Ponudnik nudi plačilni rok __________________ dni. 
 
 
IV. DOBAVNI ROK 
 
Ponudnik nudi dobavni rok __________________ dni. 
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V. IZJAVE PONUDNIKA V ZVEZI S PONUDBO 
 
V zvezi z na�o ponudbo za dobavo pisarni�kega materiala pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavljamo naslednje:  
 
 
1. da v celoti in brez pridr�kov  sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije tega javnega 

naročila;  
 
2. da jamčimo za pravilnost, resničnost in verodostojnost vseh izjav in podatkov v izpolnjenih 

dokumentih in to lahko doka�emo kadarkoli z ustreznimi  listinami;  
 
3. da smo seznanjeni s tem, da nas naročnik lahko izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo na�i 

podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči; 
 
4. da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 
 
5. da nam v zadjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo 

dejanje, ki je povezano z na�im poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, 
s katero nam je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila; 

 
6. da smo finančno, poslovno in kadrovsko sposobni  izvesti javno naročilo, ki je predmet na�e 

ponudbe; 
 
7. da imamo ponujene artikle stalno na zalogi; 
 
8. da od naročnika ne bomo uveljavljali nobenih od�kodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov, če 

ne bomo izbrani kot najugodnej�i ponudnik, ali če naročnik z nami kot izbranim ponudnikom ne 
bo sklenil pogodbe zato, ker mu usatnovitelj ne bo zagotovil potrebnih sredstev za izvedbo 
posla po tem javnem naročilu. 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: _________________________   ______________________ 
         �ig in podpis ponudnika 
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SKLOP-1: PAPIR IN PAPIRNA KONFEKCIJA      

zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

1 blok za tablo 58x86 kos     

2 čekovni trak ( kot aero ADS 37x70x12  ) kos     

3 etikete ( kot zweckfom 3479 70x32 2700kom.) �kat     

4 etikete ( kot zweckform  3424 105x48 1200 kom.) �kat     

5 etikete ( kot zweckform 3421 70x25.5 3300kom.) �kat     

6 etikete ( kot zweckform 3425 105x57 1000 kom.) �kat     

7 etikete ( kot zweckform 3481 70x41 2100kom.) �kat     

8 etikete ( kot zweckform 3483 105x48 400kom.) �kat     

9 etikete ( kot zweckform 3489 192x38 3000kom.) �kat     

10 etikete ( kot zweckform 3658 64.6x33.8 2400 kom.) �kat     

11 etikete ( kot zweckform 3660 97x67.7 800 kom.) �kat     

12 etikete ( kot zweckform 3666 38x21.2 6500 kom.) �kat     

13 index a5 100 list kos     

14 karton za vezavo ( kot ibico 250gr različne barve297x210) kos     

15 kolendar ( kot 10cmx14 cm za na pvc stojalo) kos     

16 kolendar ( kot namizni ivo) kos     

17 kuverta ( kot  bela latex samolepilna110x230 BO ) kos     

18 kuverta ( kot  bela latex samolepilna110x230 DO ) kos     

19 kuverta ( kot  bela latex samolepilna110x230 LO ) kos     
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

20 kuverta ( kot bela120x176 latex samolepilna) kos     

21 kuverta ( kot modra latex samolepilna120x176 ) kos     

22 kuverta ( kot rjava a4 latex samolepilna 353x250 ) kos     

23 kuverta ( kot rjava a5 latex samolepilna 250x173) kos     

24 kuverta ( kot  mail lite 180x260 gold podlo�ena) kos     

25 kuverta ( kot  mail lite 270x360 gold podlo�ena) kos     

26 kuverta ( kot  mail lite 300x440 gold podlo�ena) kos     

27 kuverta ( kot dm bianco kuverta 250x6" 1+1+0 1000x cetis) zav     

28 kuverta ( kot vrečka natron 205x270) kos     

29 kuverta ( kot vrečka natron 270x400) kos     

30 kuverta ( kot vrečka natron 320x230) kos     

31 lepilo ( kot  UHU lepilo v stiku  21g  ) kos     

32 lepilo ( kot  UHU univerzalno lepilo  33ml. ) kos     

33 luknjač ( kot 5138-35 4,0 ) kos     

34 luknjač ( kot fc20 rapid fashion) kos     

35 mapa ( kot  leitz 6515 delta viseča) kos     

36 mapa ( kot esselte daily 4972 za 4 luknje) kos     

37 mapa ( kot esselte modra z elastiko z zavihki plast. �t. c4605) kos     

38 mapa ( kot paloma preklopna mapa modra z zavihki) kos     

39 mapa ( kot  esselte �t.56286 modra in druge barve) kos     
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

40 mapa vlo�na L pvc a4 kos     

41 mapa za v fascikel pvc a4 kos     

42 obrazec ( kot  REK 1 dzs) kos     

43 obrazec ( kot 0.14 dzs) kos     

44 obrazec ( kot 1.1a dzs) kos     

45 obrazec ( kot 4.7 dzs) kos     

46 obrazec ( kot 5.29 dzs) kos     

47 obrazec ( kot 5.39 dzs) kos     

48 obrazec ( kot 5.40 dzs) kos     

49 obrazec ( kot 6.3 dzs) kos     

50 obrazec ( kot 6.3b dzs) kos     

51 obrazec ( kot 6.56 dzs) kos     

52 obrazec ( kot 6.61 dzs) kos     

53 obrazec ( kot 6.62 dzs) kos     

54 obrazec ( kot 7.1 dzs) kos     

55 obrazec ( kot 7.114 dzs) kos     

56 obrazec ( kot 7.201 dzs) kos     

57 obrazec ( kot 7.201a dzs) kos     

58 obrazec ( kot 7.35 dzs) kos     

59 obrazec ( kot 8.203 dzs) kos     
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

60 obrazec ( kot 8.246 dzs) kos     

61 obrazec ( kot 8.247 dzs) kos     

62 obrazec ( kot 8.248 dzs) kos     

63 obrazec ( kot 8.252 dzs) kos     

64 obrazec ( kot 8.41dzs) kos     

65 papir (kot a4 foto kot epson 500 listov) zav     

66 papir ( kot pole črtaste ) pol     

67 papir A3 različne barve 500listov zav     

68 papir barven A4 ( kot neusidler vse barve v bar. lest. 80g/ po 500 list 
)

zav     

69 papir barven A4 več barv v enem zavitkupo 500 listov zav     

70 papir ( kot  universal A3 80 g/500 listov ) zav     

71 papir ( kot bianco  140g 150x12/3 1+0 2000x �kat     

72 papir ( kot fabriano a4/500/80G) zav     

73 papir ( kot universal  480 A4 /80po 500 listov) zav     

74 papir ( kot a4 140 g 500 listov) zav     

75 papir( kot pole mali karo) pol     

76 papir (kot pole veliki karo) pol     

77 papir ( kot bianco mikro 234x12 1+0 2000x neskončni papir ) �kat     

78 pelur papir a4 zav     

79 registrator ( kot office line modre a4 50) kos     
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

80 registrator ( kot office line modre a4 80) kos     

81 registrator ( kot office line modre a5 50) kos     

82 registrator ( kot office line modre a5 80) kos     

83 samo. lističi ( kot post-it  notes657   76x102  100 listov  ) kos     

84 samo. lističi ( kot post-it index 680-1 25.4x43.2 rdeč) kos     

85 samo. lističi ( kot post-it index 680-2 25.4x43.2 moder ) kos     

86 samolepilni lističi ( kot post-it notes 654 76x76 3m 500listov mavrica ) kos     

87 stenogramski blok ( kot  darima a4 luknjan ) kos     

88 trak termo 57x25x12 kos     

89 trak termo 60x25x12 kos     

90 trak termo76x12x30 kos     

91 �igosne kartice kos     

92 zvezek a4 trde platnice 100 listov kos     

93 zvezek a5 trde platnice 100 listov kos     

    SKUPAJ   

       

       

Datum: ________________________    _____________________ 

       �ig in podpis ponudnika 
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SKLOP-2:TONERJI      

zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

1 črnilo za (kot canon bc 20 ) kos         

2 črnilo za (kot canon bx2 ) kos         

3 črnilo za (kot canon bx3 ) kos         

4 črnilo za (kot canon fx-3 ) kos         

5 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  03a ) kos         

6 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  06a ) kos         

7 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  15a ) kos         

8 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  23a ) kos         

9 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  29a ) kos         

10 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  41a ) kos         

11 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  49a ) kos         

12 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  78a ) kos         

13 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  95a ) kos         

14 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  96a ) kos         

15 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard  98a ) kos         

16 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard 45a ) kos         

17 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard 74a ) kos         

18 črnilo za tiskalnik (kot hewlet packard 92a ) kos         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

19 toner (kot  canon npg1) kos         

20 toner (kot  epson  so 20138 ) kos         

21 toner (kot kyocera dk-3 drum kit ) kos         

22 toner (kot kyocera tk-16h toner kit ) kos         

23 toner (kot kyocera tk-17 toner kit ) kos         

24 toner (kot kyocera tk-20h toner kit ) kos         

25 toner (kot kyocera tk-25  toner kit ) kos         

26 toner (kot kyocera tk-4  toner kit ) kos         

27 kaseta data (kot super dlt tape110/220 gb) kos         

28 tp (kot fujitsu dl 3700/520585 pelikan) kos         

29 tp (kot fujitsu dl1100 črn) kos         

30 tp (kot fujitsu dl2400/5800) kos         

31 tp (kot olympia es 100/esw 100 aero) kos         

32 trak (kot dymo 1000 40915 rd/bel 9mm) kos         

33 trak za tiskalnik (kot fujitsu dl 3800 ) kos         

    SKUPAJ     

        

       

Datum: ________________________    _____________________ 

       �ig in podpis ponudnika 
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SKLOP- 3: OSTALI PISARNIŠKI MATERIAL 
     

zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

1 album za slike kos         

2 album za vizitke kos         

3 barva za �ige (kot leonhardi) kos         

4 blazinica za �ige kos         

5 bombice (kot parker pen z-11 �t.567 ) �kat         

6 bombice (kot pelikan 4001 tp/6 ) �kat         

7 bombice (kot schneider 6603 ) �kat         

8 bombice (kot schneider 880 �t. 5 ) �kat         

9 brisalec črnila (kot pelikan pirat 850 debel B ) kos         

10 cd   (kot  tdk 74   650 mb  cd-rdvb74ed 20 discs ) �kat         

11 cd (kot  tdk cd- rdvg80ed  700 mb    20 discs ) �kat         

12 cd (kot  tdk cd-rw 8o min  700 mb    10 discs ) �kat         

13 čistilo za ekran (kot pabo čistilo 125ml 15 krpic,10čist. palčic) kos         

14 disketa (kot  basf 2hd extra dos formatted 10 diskettes ) �kat         

15 edigs (kot edigs euro �t.25  25 ml art. 900 ) kos         

16 elastike male kg         

17 elastike velike kg         

18 flomaster (kot  staedtler pigment  marker 358p črn ) kos         

19 flomaster (kot  staedtler pigment  marker 358p rdeč ) kos         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

20 flomaster (kot  staedtler pigment  marker 358p zelen ) kos         

21 flomaster (kot staedtler 317wp4 4 barve, debelina.s,f,m,b,eb) �kat.         

22 flomaster (kot staedtler signir top star 364 raz barve) kos         

23 flomaster (kot staedtler za belo tablo) kos         

24 flomaster (kot staedtler315wp4 debelina s,f,m,b,eb 4 barve) �kat.         

25 folija (kot  zweckform 2500) kos         

26 folija (kot  zweckform 2501) kos         

27 folija (kot  zweckform 2502) kos         

28 folija (kot  zweckform 2503) kos         

29 folija (kot  zweckform 2504) kos         

30 folija (kot  zweckform 3551) kos         

31 folija (kot  zweckform 3552) kos         

32 folija (kot  zweckform 3554) kos         

33 folija (kot  zweckform 3555) kos         

34 folija (kot  zweckform 3556) kos         

35 folija (kot  zweckform 3557) kos         

36 folija (kot  zweckform 3558) kos         

37 folija (kot  zweckform 3562) kos         

38 folija (kot  zweckform 3567) kos         

39 folija (kot  zweckform 3568) kos         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

40 folija (kot  zweckform3553 ) kos         

41 folija za grafoskop kos         

42 folija za vezavo (kot ibico 297x210 100 krat�t ib4200047 ) kos         

43 gobica za tablo magnet kos         

44 grafitni svinčnik (kot toz techno 777 copier eg ) kos         

45 kalkulator (kot truly 818) kos         

46 kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  črn  ) kos         

47 kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  moder  ) kos         

48 kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  rdeč  ) kos         

49 kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  zelen  ) kos         

50 kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine  0.5 rdeč ) kos         

51 kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine 0.5 črn ) kos         

52 kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine 0.5 moder ) kos         

53 kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  črn  ) kos         

54 kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  moder ) kos         

55 kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  rdeč ) kos         

56 kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 črn ) kos         

57 kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 moder) kos         

58 kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 rdeč  ) kos         

59 kem. svi. (kot staedtler najbolj navaden ) kos         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

60 keramični svinčnik različne barve kos         

61 mince 0.5 za teh svinčnik (kot staedtler 0.5 hb ) kos         

62 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  črn  ) �kat         

63 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  moder  ) �kat         

64 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  rdeč  ) �kat         

65 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g1-7t fine  zelen  ) �kat         

66 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine  0.5 MODER) �kat         

67 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine 0.5 črn ) �kat         

68 mince za kem. svi. (kot pilot bl-g2-5 extra fine 0.5 RDEČ �kat         

69 mince za kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  črn  ) �kat         

70 mince za kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  moder ) �kat         

71 mince za kem. svi. (kot pilot bp-145-f fine  rdeč ) �kat         

72 mince za kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 črn ) �kat         

73 mince za kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 moder) �kat         

74 mince za kem. svi. (kot pilot bpgp-10r-f fine 0.7 rdeč  ) �kat         

75 mince za kem. svi. (kot toz dokumental 702 907 črn  ) �kat         

76 mince za kem. svi. (kot toz dokumental 702 907 moder ) �kat         

77 mince za kem. svi. (kot toz dokumental 702 907 rdeč ) �kat         

78 mince za ker. Svi. (kot  ceramic-pen refill 0.5 črn ) �kat         

79 mince za ker. Svi. (kot  ceramic-pen refill 0.5 moder ) �kat         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

80 mince za ker. Svi. (kot  ceramic-pen refill 0.5 rdeč ) �kat         

81 nalivno pero (kot  parker  9) kos         

82 nalivno pero za levičarje (kot grand prix) kos         

83 papirne sponke (kot  niko �t12 25 mm 100x) �kat         

84 papirne sponke (kot niko �t 14 100x) �kat         

85 radirka (kot staedtler 525wb40) kos         

86 ravnilo pvc 30 cm kos         

87 ravnilo pvc 50cm kos         

88 razcepke (kot fermacampioni �t, 5 24mm 100x) �kat         

89 razpenjač (kot leitz 5590) kos         

90 risalni �ebljiček ((kot niko color mix 100x) �kat         

91 ročni lepilec (kot aero ) kos         

92 rokovnik kos         

93 salotejp (kot  scotch magic tape 810 19x33 prozorn ) kos         

94 salotejp ozek (kot aero 15x33 rumen ) kos         

95 salotejp ozek (kot aero 15x66  rjavn ) kos         

96 salotejp �irok (kot aero 50x66  rjav ) kos         

97 �ilček kos         

98 �karje 18 cm kos         

99 �katla za diskete (kot esselte curtis 676 10/1) �kat         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

100 spenjač  kos         

101 spenjač (kot primula 12) kos         

102 spenjač (kot primula 6) kos         

103 spenjač (kot ten2 mini) kos         

104 spenjalne kle�če (kot rapid supreme s51) kos         

105 �pirala za vezavo (kot ibico  6mm   white  100kos raz. Barve) kos         

106 �pirala za vezavo (kot ibico  8mm   white 100kos raz. Barve kos         

107 �pirala za vezavo (kot ibico 10mm   white 100kos raz. Barve) kos         

108 �pirala za vezavo (kot ibico 12mm   white  100kosraz. Barve) kos         

109 sponke za papir (kot jolly 6mm punto) �kat         

110 sponke za papir (kot niko 24/6) �kat         

111 sponke za papir (kot rapid �t. 10) �kat         

112 stojalo za salotejp (kot aero ozek 15x66) kos         

113 stojalo za salotejp (kot magic tape 810 19x33) kos         

114 stojalo za svinčnike kos         

115 svinčnik kemični z vrvico črn kos         

116 svinčnik (kot  staedtler  noris 120  12 KOM.) kos         
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zap.št naziv  artikla enota št.art. V enoti. proizvajalec cena brez ddv cena z ddv 

117 svinčnik z radirko (kot staedtler noris 122 hb 12 kom) kos         

118 teh. svin. (kot staedtler  marsmicro 755 0.5 ) kos         

    SKUPAJ     

        

       

Datum: ________________________    _____________________ 

       �ig in podpis ponudnika 
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 VZOREC 
 
 
Na podlagi sklepa naročnika �tev. 11-JN-13-             BA-as z dne_________ o izbiri najugodnej�ega  
ponudnika v postopku  javnega naročila dobave pisarni�ke materiala za potrebe naročnika,   
 

s k l e p a t  a 
 
 
 
NAROČNIK:  
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJI�NICA LJUBLJANA, Turja�ka 1,  
ki ga zastopa ravnatelj mag. Lenart �etinc, (v nadaljevanju: naročnik) 
 
 
Davčna �tevilka: 79713513 
Matična �tevilka: 5056730 
 
                                                                  in 
 
DOBAVITELJ 
 
                                                  (naziv, naslov, zastopnik) 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 
Davčna �tevilka: 
Matična �tevilka:  
 
naslednjo 
 

P O G O D B O 
 

1. 
 
Predmet pogodbe je dobava pisarni�kega materiala (v nadaljevanju: blago) glede na potrebe 
naročnika po specifikaciji za  sklop ______, ki je sestavni del te pogodbe. Dobave blaga bodo 
potekale v obdobju 1.1.2003 do 31.12.2003 na osnovi sukcesivnih naročil, količine posamezne 
dobave določi naročnik ob sprotnih naročilih. 
 

2. 
 
Cene blaga so fco narčnik, razlo�eno in so za prvih 6 mesecev trajanja te pogodbe fiksne, po preteku 
te dobe pa se cene za naslednjih 6 mesecev lahko uskladijo z uradno objavljenim indeksom cen 
�ivljenjskih potrb�čin. 
 

3. 
 
Dobavitelj bo naročniku izstavljal račune enkrat mesečno za dobave v preteklem mesecu. Iz računa 
bo razvidna specifikacija blaga in prilo�ena dobavnica.  
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Naročnik bo plačeval račune v roku __________dni od dneva prejema računa na TR dobavitelja pri 
�������..banki �tev. �����������. 
 

4. 
 
Naročnik naroča blago z naročilnico, v kateri navede vrsto in količino blaga. Blago dostavi 
dobavitelj na naslov naročnika v roku_______dni od dneva naročila  
 
Kvaliteta in količina blaga se bo preverjala neposredno ob dobavi blaga, v primeru, da zaradi vrste 
ali količine blaga tega ni mogoče preveriti ob prevzemu, ima naročnik pravico blago kvalitativno in 
količinsko prevzeti v roku 8 dni od dneva prejema blaga.  

 
5. 

 
Dobavitelj jamči, da bo kakovost dobavljenega blaga ustrezala podatkom v tehničnih opisih in 
specifikaciji naročnika, oziroma morebitnim vzorcem blaga. Naročnik sme v zavarovanje izpolnitve 
pogodbe uporabiti vse neporavnane zneske iz tekočih dobav. 
 
Ugovori zaradi neizpolnjevanja dogovorjene kakovosti, napak ali količinskih primanjkljajev, bo 
poobla�čena oseba naročnika sporočila dobavitelju najpozneje v roku 8 dni po prevzemu blaga.  
 

6. 
 
V primeru, da dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročenih  vrst in v dogovorjeni kvaliteti 
blaga, je dol�an ponuditi nadomestno blago, ki je enakovredno nedobavljenemu blagu, čigar cena ne 
sme presegati cene blaga za naročeno blago.  
 
Naročnik lahko zavrne ponujeno nadomestno blago in opravi dobavo pri drugem dobavitelju. V 
primeru kritnega nakupa pri drugem dobavitelju, ima naročnik pravico, da morebitno razliko v vi�ji 
ceni pri drugem dobavitelja obračuna in ta znesek od�teje od naslednje fakture dobavitelja po tej 
pogodbi.  
 

7. 
 
Če dobavitelj v času trajanja te pogodbe trikrat ne more naročniku zagotoviti s to pogodbo 
dogovorjenih količin blaga, v dogovorjeni kvaliteti, v dogovorjenem roku  in po ceni iz 
specifikacije, lahko naročnik odstopi od pogodbe.                  
 

8. 
 
Za tolmačenje in izvajanje posameznih pogodbenih določil se uporabljajo predpisi obligacijskega 
prava.  

 
9. 

 
Pogodbenika bosta morebitne spore iz te pogodbe re�evala strpno in v korist izvedbe te pogodbe. V 
primeru, da spora ne bi mogla re�iti sama, ga bosta predlo�ila v re�evanje pristojnemu sodi�ču v 
Ljubljani. 
 



 26

10. 
 
Pogodba je sestavljena v �tirih enakih izvodih, od katerih  ima vsak veljavnost izvirnika. Pogodbeni 
stranki prejmeta po dva izvode. 
 
Pogodba začne veljati, ko jo podpi�eta zastopnika obeh strank.  
 
 
 
 
 
V Ljubljani, dne ___________________   V Ljubljani, dne _______________ 
 
�tev.: ____________________________   �tev.: ________________________ 
 
 
 
DOBAVITELJ                       NAROČNIK:   

Narodna in univerzitetna knji�nice 
 
 
 

             mag. Lenart �etinc 
                     ravnatelj 

 
 


