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Številka dokumenta: JN-0254/2017-2 

Datum: 10.03.2017 

Povabilo k oddaji ponudbe  

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

Nakup posebnega papirja za potrebe reprezentance (protokolarni papir) 

Naročnik je predvidel, da se bo naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 

Rok za predložitev ponudb do 15.03.2017 do 09:00 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba: Ksenija Dren 

E-poštni naslov: Ksenija.Dren@velenje.si 

Telefonska št: 03 8961 622 

Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pri kontaktni osebi. Vsa pojasnila preko telefona so zgolj 
informativne narave. Pojasnila posredovana preko dopisov in e-pošte se upoštevajo za vse ponudnike, če so bila 
na njih naslovljena, v nasprotnem primeru pa se upoštevajo zgolj kot informacije konkretnemu ponudniku na 
katerega so bila naslovljena in se ne morejo šteti v škodo ostalim ponudnikom, ki o določenem dejstvu niso bili 
obveščeni. 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: 

 osebno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje  

 po pošti na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje  

 po e-pošti na naslov: ksenija.dren@velenje.si 
 elektronska oddaja 

Ponudnik naj ponudbo odda z jasno oznako PONUDBA »Nakup posebnega papirja za potrebe reprezentance 
(protokolarni papir)«. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e -mail 
ponudnika.  

V primeru elektronske oddaje ponudbe ponudnik s klikom na posredovana povezavo dostopa do elektronskega 
obrazca za oddajo ponudbe. Za oddajo ponudbe sledite navodilom v elektronskem obrazcu. 

VELJAVNOST PONUDBE 

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za predložitev ponudb. 

Ponudba mora veljati do zgoraj navedenega datuma. Ponudniki se z oddajo ponudbe zavežejo, da brez 
utemeljenega razloga ne bodo odstopili od ponudbe. Naročnik lahko, v primeru neupravičenega odstopa 
ponudnika od ponudbe, zahteva povračilo vse nastale škode zaradi odstopa. Ponudniki se z oddajo ponudbe 
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izrecno strinjajo, da lahko naročnik njihovo ponudbo zavrne v prihodnjih postopkih javnih naročil, če bodo 
neupravičeno odstopili od ponudbe dane v tem postopku. 

MERILA 

Ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi naslednjih meril: 

- cena 100 točk, 

SPECIFIKACIJE 

Papir firme Mondi, tip Color Copy: 

Format A4 

  

250 g/m2 – 1000 listov 

  

300 g/m2 – 1000 listov 

Format A3 

  

160 g/m2 – 1000 listov 

  

300 g/m2 – 1000 listov 

Papir firme Mondi, tip Color Copy – coated glossy 

Format A3, 

  

250 g/m2 - 1000 listov 

 
Št. dokumenta: JN-0254/2017-2 
Datum: 10.03.2017 
Kraj: Velenje 

 

 

Skrbnik naročila: 
 
Ksenija Dren, višji svetovalec II  

 

Vodja naročila: 
 

Saša Sevčnikar, podsekretar - vodja kabineta župana  

 

 


