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Naročnik OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, CESTA NA KREMENCO 2, 6230 
POSTOJNA bo izvedel evidenčni postopek za pridobitev ponudb za »Papirna galanterija - oskrba za 

centralno šolo in tri podružnice « za obdobje 3 let((, zato 

VAS VABIMO, 

da oddate Vašo ponudbo do 18. 8. 2020, na elektronski naslov os.antona-Rlobocnika-

po@Ruestarnes.si  ali pa v pisni obliki na naslov OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOčNIKA POSTOJNA, 

CESTA NA KREMENCO 2, 6230 POSTOJNA. 

prilogi vam pošiljamo ponudbeni predračun, katerega morate izpolniti v celoti. Ponudbenemu 

predračunu mora ponudnik predložiti veljavne certifikate oz. tehnične liste (kjer je ta zahteva). 

Za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, bo naročnik izbral ponudnika, na podlagi merila 

»najnižja ponudbena vrednost z DDV«. 

kolikor naročnik ugotovi, da ponudnik ni ponudil artiklov v skladu s kakovostnimi zahtevami, 

določenimi v predračunu, bo ponudbo zavrnil oz. izločil. 

izbiri ponudnika bomo vse sodelujoče pisno obvestili. 

Z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom bomo sklenili kupoprodajno pogodbo za obdobje 3 let. 

Vabimo vas k sodelovanju! 
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Postojna, 10. 8. 2020 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA 

Vrsta postopka: EVIDENČNI POSTOPEK 

Predmet naročila: »Papirna galanterija - oskrba za centralno šolo in tri podružnice « za obdobje 

3 let 

Ocenjena vrednost naročila znaša 36.000 00€ EUR  brez DDV-ja za 36 mesecev. 

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je zakonodajalec v 90. člen u (mejne vrednosti 

za javna naročila) določil sledeče: 

(1) Ne glede na določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v 
nadaljnjem besedilu: Z1N-3) se do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področiu 

uporablia za javna naročila, katerih oceniena vrednost brez davka na dodano vrednost ie 

enaka ali višia od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 

80.000 eurov za javno naročilo gradenj. 

(2) Do 15. aprila 2021 se četrti odstavek 66. člena Z.IN-3 ne uporablja. 

4. Okvirni termini za posamezne faze postopka oddaje naročila: 

priprava povabila do 10. 8. 2020 
rok za oddajo ponudbe 18. 8. 2020 do 12.00 ure 

o 	obvestilo o izbiri ponudbe do 21. 8. 2020 
c] 	sklenitev pogodbe do 31. 8. 2020 

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na podlagi finančnega načrta zavoda. 

Za svetovanje v postopku oddaje naročila je pooblaščena: 

ANEMA - Brigita Vodušek s.p.. 

7. 	Postopek naročila bo vodila komisija v sestavi: 
Marina Vidmar, predsednik 

Brigita Vodušek, član 
Martina Sedej Filipčič, član. 

Predstojnik naročnika: 
Darija O IR, ravna ljica 
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Naročnik: OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA 

CESTA NA KREMENCO 2 

6230 POSTOJNA 

Ponudnik: 

Predračun za papirno galanterijo - oskrba ta centralno šolo in tri podružnice 

2ap. 
št. 

Artildl 
PaltOVOShie zahteve - ponudbi 

predložiti zahtevana dokazila 

Odentacijske količine 
za centralno šolo In 

podndoice - 3 leta 

Enota mere 
za 

Izračun 

cene 

BLAGOVNA 
ZNAMKA alt 

PROIZVAJALEC 

NAZIV/IME 
(trgovsko:0 

Pmlulemlin Ologn 

EMBALAŽA PONUDNIKA- 
VEDROST PONUJENEGA 
PAKIRANJA (gramatura) 

cena/merska 
enota brez DDV 

v EUR 

Cefla za 

ponujeno 
pakiranje brez 

DDV 

DDV V 
EUR 

končna cena z 

DOV/merska 
enota v EUR 

skupaj 
vrednost brez 

DDV za 
ocenjeno 

količino 

skuPaj 
vrednost z 

DDV za 
ocenjeno 
količino 

1 

Papirnate brisače v roli:bele, 2-sE,19x21cm, doN. 150-160 m, mehke, 

gramatura 2x20,75 g/m2, neto teža 1307g za Torkov avtomatski podajalec 
H1 ali podobno. Vsaka rola mora biti opremljena z ustreznim čepkom za 
avtomatski podajalnik in (zaradi higienskih razlogov) posamično ovita (npr. 

ovojni papir). 
Pakirano: 6 rol/karton 
FNOTA MFRF- 100 m 

Ponujen izdelek mora Imeti Znak za 

okolje tipa l. (kot Ecolabel, Modri 
Angel, Nordijski Labod...) - dokazilo 

veljavni certifikat Zahteva se znak za 

higiensko ustreznost kot ISEGA 
certifikat - dokazilo veljavni certifikat 

m tehnilni lici. 

21000 100 m 

2 
PAP. 6RISAČI:6 ROLE kuhinjske, bele, 2. sl, čisto celuloza, 2x18 g/m2, širine 
22 -23 cm, 2 roll/pak, število listov 45 na roli, 11 m navitja +/-5 %. 
Pakirano 16 pak/2 roli. 

2091 100 tm 

3 

Večnamenska papirnata brisača za brisanje tekočin s površin In rok. Po 
kakovosti je močnejša ter vpija hitreje in več  kot navadni papir. 

Večnamenska za več  vrst brisanja, idealna za brisanje in pomivanje, 
primerna tudi za brisanje rok, odobrena za stik z živili. enakovredno MAP 
Tork Combi Plus, 

Dimenzija lističa (3 s d): 23 x 34 cm. 
Število lističev: 750 list/rol. 
Navttje: 255 m. 

Pakiranje: 2 roli v paketu. 

Zahteva se znak za higiensko 
ustreznost kot ISEGA certMkat • 

dokazilo veljavni certifikat oz. tehnični 
list 

10650 100 m 

4 

Papirnate brisače V, dvoslojne, bele, 25x23 cm, 250kos/15 pek, 3750 
kos/karton, kot H3 Tork Neziožene dolžina: 23 cm 
Nado/ena širina: 24,8 cm 
Zložena dolžina: 11,5 cm 
Zložena širine: 24,8 cm 

Ponujen itd-etik mora imeti Znak za 

okolje tipa l. (kot Eco(abel, Modri 
Angel, Nordijski labod...) - dokazilo 

veljavni certifikat.  Zahteva se znak za 
higiensko ustreznost kot ISEGA 

certifikat - dokazilo veljavni certifikat 
m zehnični  IN1 

2100 100 m 

5 

Papirnata brisača za brisanje in čiščenje površin, centralni izvlek, dobro 
vpija tekočino in maščobo, 	2. sl., listič  dim. 24x34cm, 125 m, 2x19 
g/m2, bele barve, kvaliteta enakovredno kot Tork Wiper 420, za podajalnik 

Tork ali podobno. 
Pakirano: 6 rol/pak. 

ENOTA MERE: 100 m 

Ponujen izdelek mora imeti Znak za 
okolje tipa l. (kot Ecolabel, Modd 

 
Angel Nordijski Labod...) - dokazilo 

veljavni certifikat. Zahteva se znak  za 
higiensko ustreznost kot ISEGA 

certifikat - dokazilo veljavni certifikat 
m tehnični II* 

1.140 100 m 

6 

WC papir lističi, beli, 2-siond, I9x11,2 cm, 252 list/pak, 2x17 g/m2, čista 
celuloza za podajalec Tork T3 sistem all podobno 

Pakirano 5003-8000 list v karton. 
ENOTA MERE: 100 kosov 

Ponujen izdelek mora imeti Znak za 
okolje tipa I. (kot Ecolabel. Niodri 

Angel, Nordijski Labod...) - dokazilo 
veljavni certifikat. 

59400 100 kos 

7 

Serviete z različnimi motNi (otroški motivi, praznični pogrinjld-
VELIKONOČNI MOTIV, BOŽIČNI MOTIV), 3 slojne, 100% celuloza, 33x33cm. 

Pakirano: 20 kos/pak. 	 ENOTA 
MERE: 20/1 paket 

pak 
 

210 

8 

Serviete, različne barve (modre, zelene, oranžne,...), čista celuloza, 2 
slojne, 33x33cm, 50 kos/pak, 
Pakirno: 50 kos/Pat 
ENOTA MERE: 50/1 paket 

Pakirno: 50 kos/pak. 
 

Serviete, različne barve (modre, zelene, 
oranžne,...), čista celuloza, 2 slojne, 

33x33em, 50 kos/pak, 

ENOTA MERE: 50/1 paket 	C32 

150 pak 

9 
Sarami 27x30, beli, 1. sl., 350 kos/pak. 	500kos/krt 
ENOTA MERE: 350/1 paket 

pak 
 

10860 

SKUPAJ VREDNOST PREDRAČUNA 0,00 E 0,00 E 



Dobava blaga minimalno dvakrat na mesec. 

Od ponudnika pričakujemo, da bo glede na naše potrebe zagotovil brezplačen najem podajalnikov, brezplačno montažo in zagotavljal brezplačni servis. 	 Naročnik zahteva, da 
dobavitelj servisira dozatorje in podajalnike brezplačno. Servis zajema tudi brezplačno popravilo pokvarjeni podajalniki / dozatorji pa se brezplačno nadomestijo z novimi. Dvakrat letno serviser opravi brezplačno kontrolo vseh podajalnikov na vseh lokacijah 
naročnika. 

V primeru okvare je odzivni čas servisa krajši od 24 ut 

Okvirna količina potrebnih podajalnikov: 

- min. BO podajalnikov sanitarnih brisač  -rola brisače 

- min. 34 podajalnikov toaletnega papirja - lističi 
- min. 10 podajalnikov kuhinskih brisač  lističi 
- mln. 4 podajalnike za serviete 

Ponudnik mora na zahtevo naročnika dostaviti vzorce vseh ponujenih artiklov po predračunu. 

Plačilni rok je 30 dni. 

Kraj, datum 	 žig 	 Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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