Številka: JN-02/2020
Žalec, 25. 9. 2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE PO EVIDENČNEM POSTOPKU JAVNEGA
NAROČANJA ZA STORITVE DISTRIBUCIJA ČASOPISA

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje
ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za storitve distribucije časopisa za
obdobje enega leta.

1. PREDMET NAROČILA
Predmet javnega naročila so storitve distribucije časopisa Utrip Savinjske doline
gospodinjstvom v občinah Spodnje Savinjske doline za obdobje enega leta.
Distribucija se izvaja 11-krat letno, vsak mesec razen julija, ko časopis ne izide. Predvidene so
naslednje količine:
1.1. Nenaslovljene pošiljke
Ocenjena skupna količina mesečno je cca 11.800 izvodov, razen julija, ko časopis ne
izide (po posameznih poštah: 3301 cca 1.500 izvodov, 3302 cca 1.100 izvodov, 3303
cca 450 izvodov, 3304 cca 550 izvodov, 3310 cca 3.900 izvodov, 3311 cca 1.100
izvodov, 3312 cca 1.800 izvodov, 3314 cca 1.100 izvodov, 3327 cca 300 izvodov).
1.2. Naslovljene pošiljke
Ocenjena količina cca 300 izvodov mesečno, razen julija, ko časopis ne izide.

Navedene količine so okvirne. Naročnik si pridržuje pravico, da realizirane količine odstopajo
od predvidenih. Prav tako si pridržuje pravico, da glede na potrebe in obseg poslovanja
predmeta javnega naročila ne realizira v celoti.

2. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Postopek za oddajo naročila je evidenčni postopek javnega naročanja v skladu z Zakonom o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ter Zakonom o interventnih ukrepih za
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zajezitev epidemije covid-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (90. člen,
Uradni list RS, št. 49/20).
Povabilo k oddaji ponudb je objavljeno na spletni strani naročnika www.zkst-zalec.si.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. oktobra 2020 do 12. ure na
elektronski naslov info@zkst-zalec.si z naslovom zadeve Ponudba za storitve distribucije
časopisa.
Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena predvidoma do 16. oktobra 2020.
Razpisna dokumentacija:
 Povabilo k oddaji ponudbe
 Obrazec za oddajo ponudbe
 Obrazec reference

3. PONUDBA
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.
Ponudbena cena mora biti fiksna za celotno obdobje trajanja naročila, torej za obdobje
enega leta, in mora vključevati vse stroške (naslavljanje, ovijanje v folijo, vezanje svežnjev).
Rok izvedbe je naslednji dan po dostavi časopisa.
Rok plačila je 30 dni po izstavitvi računa. Račune izvajalec izdaja sproti po opravljeni storitvi.
Veljavnost ponudbe mora biti najmanj 14 dni od datuma za sprejem ponudb.
Ponudniki lahko dobijo informacije in pojasnila v zvezi z izdelavo ponudbe na osnovi pisnih
vprašanj, poslanih na elektronski naslov info@zkst-zalec.si.

4. MERILA ZA ODLOČITEV O ODDAJI – ZA IZBIRO PONUDBE

Naročilo bo oddano naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe upoštevajoč
sledeča merila:
cena - 80 točk
dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta naročila – 20 točk
Obrazložitev meril:
4.1. Cena
Naročnik bo točkoval ponudbe do 80 točk, in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil
najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega najugodnejšega ponudnika
sorazmerno najmanjše število točk, kar je osnova tudi za točkovanje pri ostalih merilih, in
sicer:
Število točk za konkretnega ponudnika se določi po formuli:
ŠTp = (Px / Pi) x 80
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Posamezne oznake v formuli pomenijo:
ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik
Px = najnižja ponudbena cena
Pi = ponudbena cena primerjanega ponudnika
Ponudbena cena je končna skupna ponudbena cena za predvideno količino z DDV.
4.2. Reference
Naročnik bo točkoval ponudbe od 1 do 20, in sicer tako, da bo ponudbi z največjim številom
referenc s področja predmeta javnega naročila dodelila 20 točk, ostalim ponudbam z
manjšim številom referenc pa število točk po naslednji formuli:
R=(Px/Py) x 20
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
R – število točk za merilo »reference«
Px – število referenc primerjanega ponudnika
Py – najvišje število referenc
Minimalno število referenc je 3. Maksimalno število referenc, ki jih bo naročnik upošteval, je
10.

mag. Boštjan Štrajhar,
direktor
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