MORS 342/2009-PZPb

NAROČNIK:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000
LJUBLJANA, TEL: 01 471 2343 / FAX: 01 431 90 35
Številka: 430-470/2009-2
Datum: 22.10.2009

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb
ZA OBJAVE TEKSTOVNIH IN SLIKOVNIH OGLASOV Z NEPOSREDNO POVEZAVO
NA SPLETNO PREDSTAVITEV OGLAŠEVALCA
MORS št. 342/2009-PZPb
Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku zbiranja
ponudb za objave tekstovnih in slikovnih oglasov z neposredno povezavo na spletno
predstavitev oglaševalca, ki mora prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, prevzemnik sprejemna pisarna - vloţišče, do vključno 16.11.2009 do
12.00 ure.
Podatki o ponudniku:
FIRMA OZ. IME PONUDNIKA
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA
ID ŠTEVILKA
RAČUN ŠTEVILKA
NASLOV
TELEFON
TELEFAKS
KONTAKTNA OSEBA
E – naslov kontaktne osebe
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE

Datum:______________
_______________________
Ţig in podpis
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I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1.



Zahteve po obliki in vsebini ponudbe
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe pa morajo biti
izraţene v evrih.
Ponudbena dokumentacija mora biti predloţena na pisarniškem papirju formata A4,
(razen če zaradi velikosti vzorcev ali velikosti ponudbene dokumentacije ni mogoče
zadostiti prej navedeni zahtevi), oddana v zapečateni ovojnici temu ustreznega formata in
pravilno označena: na sprednjem delu ovitka, v desnem spodnjem kotu mora biti naslov
naročnika, v zgornjem levem kotu pa navedba naročila z opozorilom »PONUDBA – NE
ODPIRAJ – MORS 342/2009-PZPb –SPLET«, na hrbtni strani ovitka pa mora biti
naveden polni naslov ponudnika.

Vse označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil
ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za zaloţitev ali predčasno
odprtje ponudbe.
2.

Popolna ponudba

Ponudba se bo štela za popolno, če bo vsebovala:
- povabilo k oddaji ponudbe (str.1),
- v celoti izpolnjen obrazec ponudba-cene (priloga št. 1), z vsemi vpisanimi podatki o
ceni/vrednosti ponudbe,
- priloga št. 2; podpisana in poţigosana,
- izpolnjena priloga št. 3; podpisana in poţigosana,
- izpolnjene priloge št. 4, 4A in 4B; podpisane in poţigosane,
- vzorec pogodbe (priloga št. 5); podpisan in poţigosan.
3. Računske napake
Ponudbe, za katere je ugotovljeno, da so popolne, bo naročnik preveril še zaradi računskih
napak. Napake bo naročnik odpravil na naslednji način:
– kjer se bo pojavila napaka pri ceni na enoto brez DDV in ceni na enoto z DDV, kot
rezultat seštevka cene na enoto brez DDV in vrednosti DDV, bo obveljala ponujena cena
na enoto brez DDV,
– kjer se bo pojavila razlika med ceno na enoto in skupnim zneskom v isti vrstici, kot
rezultatom mnoţenja cene in količine, bo obveljala ponujena cena na enoto, razen če po
mnenju naročnika ni očitno nastala napaka v decimalnem mestu cene za enoto; v tem
primeru bo obveljal skupni znesek, cena za enoto pa bo popravljena,
– naročnik bo popravil tudi druge očitne računske napake, ki so nedvoumno nastale v
nasprotju s ponudnikovo voljo.
Potrditev odprave napak
Znesek, opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim
postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.
4.

Pojasnila k ponudbi

Naročnik lahko zahteva od ponudnika obrazloţitev ponudbe, da bi lahko ponudbo pregledal
in ocenil ustreznost. Zahteva in odgovor morata biti dana v pisni obliki. Ponudnik ne sme
zahtevati, ponuditi ali dovoliti nobene spremembe cene ali vsebine ponudbe, razen če potrdi
popravek računskih napak, ki jih je odkril naročnik med pregledom ponudbe.
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5.

Ponudbena cena

Ponudnik sestavi zahtevano ponudbo (Priloga št. 1).
Cena za predmet naročila mora biti izraţena na naslednji način:
- cena mora biti izraţena v evrih in veljavna do realizacije posla; zajeti morajo biti
popolnoma vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
 izračunana mora biti na 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči naslednji dan po prejetju
listine, ki je podlaga za izplačilo in mora biti fiksna do realizacije posla.

6.

Variantne ponudbe

Variantne in pogojene ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloţi samo eno
ponudbo, skladno z zahtevami iz povabilne dokumentacije.
7.

Časovna veljavnost ponudbe

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati do predvidenega zaključka del
oz. dokončne izvedbe posla.
8.

Odločitev o oddaji javnega naročila in podpis pogodbe

Odločitev o oddaji javnega naročila bo naročnik, v roku 7 (sedem) dni od podpisa odločitve,
poslal ponudniku priporočeno po pošti ali na drug ustrezen način, s katerim se dokaţe
vročitev.
9.

Preklic javnega naročila

Naročnik si pridrţuje pravico, da v času pred izbiro ponudnika prekliče javno naročilo in
zavrne ponudbo, brez odgovornosti do ponudnika, ki sodeluje ali bi sodeloval v postopku in
brez obveznosti, da ga obvesti o razlogih za takšno dejanje
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II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA
1. Predmet javnega naročila
Zakup oglasnega mesta za objavo tekstovnega ali slikovnega oglasa z neposredno
povezavo na spletno predstavitev oglaševalca, kot je opisano v PRILOGI št. 2.
2. Obseg naročila
Orientacijska vrednost celotnega naročila je 15.000,00 EUR z upoštevanim DDV.
Naročnik si pridrţuje pravico, da pred podpisom pogodbe ponovno preveri višino za ta
namen razpoloţljivih sredstev.
3. Predviden čas začetka in zaključka objave tekstovnih in slikovnih oglasov na
spletni strani
Predviden začetek 1.1.2010 in zaključek 31.12.2011.
4. Rok plačila
Rok plačila je 30 dni, ki začne teči naslednji dan po prejetju listine, ki je podlaga za
izplačilo.
5.

Merilo za izbor ponudnika:
Cena zakupa prostora (KLIK z DDV iz Priloge št. 1) na spletni strani oglaševalca ob
izpolnjevanju zahtev naročnika iz Priloge št. 2.
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najniţjo cena zakupa prostora (KLIK z DDV).
S tem ponudnikom bo tudi sklenjena pogodba.

Andreja Novak
sekretarka
direktorica urada

Poslano:
- Predlagatelj naročila DOZ – UVZ,
- člani strokovne komisije,
- vodja izvedbe naročila.
Vloţeno:
- v zadevo.
Priloge:
- priloge od 1 do 5.
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PRILOGA št. 1
PONUDBA - CENE

ŠTEVILKA __________________, Z DNE ___________ na povpraševanje MORS 342/2009-PZPb

PREDMET NAROČILA
glej prilogo št. 2

Zap.št.

1
2
3
4

ME

2010 in 2011
Objave tekstovnih in slikovnih oglasov z neposredno povezavo
spletno stran
ZAKUP SPLETNEGA OGLASNEGA PROSTORA - oglaševanje
ključne besede - tekstovni oglas na podstraneh spletnega medija
ZAKUP SPLETNEGA OGLASNEGA PROSTORA – oglaševanje
doseg - tekstovni oglas na vstopni strani spletnega medija
ZAKUP SPLETNEGA OGLASNEGA PROSTORA – oglaševanje
ključne besede – grafični oglas na podstraneh spletnega medija
ZAKUP SPLETNEGA OGLASNEGA PROSTORA – oglaševanje
doseg - video oglas na vstopni strani spletnega medija

Cena na ME
v EUR brez
DDV

Cena na ME
v EUR z DDV

na
na

KLIK

na
na
na

KLIK
PRIKAZ
PRIKAZ

Navedene cene so fiksne najmanj za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
PLAČILO:
Rok plačila je 30 dni, ki začne teči naslednji dan po prejetju listine, ki je podlaga za izplačilo.
VELJAVNOST PONUDBE:
Do dokončne izvedbe poslov
PRIČETEK IZVAJANJA STORITEV: 1.1.2010
PONUDBA JE V SKLADU Z ZAHTEVAMI IN POGOJI NAROČNIKA iz Priloge št. 2

______________________
Kraj in datum

Ţig
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Podpis odgovorne osebe
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PRILOGA št. 2
ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

1.

PREDMET NAROČILA:

Zakup oglasnega mesta za objavo tekstovnega ali slikovnega oglasa z neposredno povezavo na
spletno predstavitev oglaševalca za leti 2010 in 2011.

2.

ZAHTEVE OGLAŠEVALCA:



ponudnik mora biti lastnik spletne strani v slovenskem jeziku, katere dnevni obisk presega
130.000 različnih obiskovalcev,



oglas naj se prikazuje ob vstopu obiskovalca na stran (oglaševanje na doseg) ali ob vpisu
določenih ključnih besed, ki jih določi oglaševalec (oglaševanje na ključne besede),



moţnost tekstovnega oglaševanja na ključne besede,



moţnost oglaševanja s pasico formata 180x150
(reklamno pasico ima naročnik ţe izdelano),



moţnost oglaševanja z video vsebinami,



omogočeno dnevno spremljanje statistike oglaševalske akcije (število ogledov, število klikov,
odstotek ogled/klik),



moţnost prilagajanja dinamike oglaševanja (števila prikazov oglasa v določenem obdobju)
glede na odzivnost,



moţnost izbire časovnega termina oglaševanja znotraj enega dneva,



mesečno izstavljanje računov glede na število prikazov/klikov.

_______________________
Kraj in datum

__________________________________
(ime, priimek in podpis odgovorne osebe)

Ţig
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PRILOGA št. 3

IZJAVA PONUDNIKA PO STANJU NA DAN ODDAJE PONUDBE

 Izjavljamo, da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere
predmet je to naročilo.
 Izjavljamo, da poslujemo v skladu z veljavnimi predpisi.
 Izjavljamo, da nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje tega naročila.
 Izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaţe na našo
nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje tega naročila.
 Izjavljamo, da je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
 Izjavljamo, da smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z določili zakona o varstvu in zdravju pri
delu.

IZJAVA PONUDNIKA O PORAVNAVI OBVEZNOSTI
Skladno s šestim odstavkom 44.člena ZJN-2 izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

POTRDITEV VELJAVNOSTI PONUDBE IN ROKA PLAČILA
 Potrjujemo, da naša ponudba št. _____________ z dne ____________, podana na povabilo
k oddaji ponudbe št. MORS 342/2009-PZPb velja do podpisa in veljavnosti pogodbe.
 Potrjujemo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči naslednji dan po prejetju listine, ki je podlaga
za izplačilo.

___________________
Kraj in datum

__________________
Ţig
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PRILOGA št. 4

IZJAVA IN POOBLASTILO
Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedeţ)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)



ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja:

-

Po kazenskem zakoniku: hudodelsko zdruţevanje; sprejemanje podkupnine 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 obveznosti; pranje denarja;
Po Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti: zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti.



Nam s strani sodišča ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na
področju javnega naročanja (15. a člen Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko
pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje
javnega naročila št. MORS 342/2009-PZPb.

_________________________
Kraj in datum

_________________________
Ţig
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Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika
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PRILOGA št. 4A

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB
Prosim za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb; moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO ( obvezen podatek): __________________________________________________
IME IN PRIIMEK: __________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: ________________________________________________________
KRAJ ROJSTVA: __________________________________________________________
OBČINA ROJSTVA: ________________________________________________________
DRŢAVA ROJSTVA: _______________________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
(ulica in hišna številka)______________________________________________________
( poštna številka in pošta)____________________________________________________
DRŢAVLJANSTVO: ________________________________________________________
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ______________________________________

POTRDILO POTREBUJEM KOT PRILOGO ZA:
Predložitev ponudbe na javni razpis MORS 342/2009-PZPb.

DATUM:

PODPIS PROSILCA:

__________________

________________________
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PRILOGA št. 4B

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________
Sedeţ podjetja: _________________________________________________________________
Občina sedeţa podjetja: __________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka): ____________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________________________________

Potrdilo se izdaja zaradi ( namen izdaje potrdila):
Predložitve ponudbe na javni razpis MORS 342/2009-PZPb.

DATUM:

ŢIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

______________

________________________________________
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PRILOGA št. 5

VZOREC POGODBE

Ponudnik mora vzorec POGODBE izpolniti, podpisati ter ţigosati vsako stran, s čimer potrjuje, da se z vsebino strinja.

POGODBA
ki sta jo dogovorila in sklenila:
NAROČNIK:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa ministrica dr. Ljubica JELUŠIČ
(v nadaljevanju: NAROČNIK)
Matična št.:
5268923
Št. računa:
01100-6370191114
ID št. za DDV:
SI47978457
in
IZVAJALEC: ………………………………………………………………………………………………,
ki ga zastopa ……………………………………………………………………………………..….……
(v nadaljevanju: IZVAJALEC)
Matična. št.:
Št. računa:
ID št.za DDV: SI
Uvodna določba
1. člen
Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi povabila k oddaji ponudbe v postopku zbiranja
ponudb št. MORS 342/2009 - PZPb za objave tekstovnih in slikovnih oglasov z neposredno
povezavo na spletno predstavitev oglaševalca na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila
številka 430–470/2009 - __ z dne __.__.2009.
Izbrana ponudba št. ……………….………….., z dne …………….………. je sestavni del pogodbe.
Predmet pogodbe
2. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika izvajal objave tekstovnih in slikovnih oglasov z
neposredno povezavo na spletno stran (v nadaljevanju storitve) v skladu s ponudbo
št.________________ z dne ______________ .
Izvajalec bo storitve izvajal v skladu z
prilogi št. 2, ki je sestavni del pogodbe.

zahtevami in pogoji naročnika, kot

Kakovost storitev
3. člen
Kakovost storitev mora ustrezati zahtevam in pogojem naročnika iz priloge št. 2.
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Pogodbena cena in rok izvedbe
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe naročniku izvedel po cenah
skladno s ponudbo - veljavnim cenikom iz 2. člena te pogodbe.
Navedene cene so fiksne najmanj za obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
Okvirna vrednost storitev po tej pogodbi znaša ………………….………EUR,
od tega DDV (20%) …………………. EUR
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem storitev s 1.1.2010.
Način plačila
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje peti dan tekočega meseca za opravljene storitve v
preteklem mesecu izstavil in poslal naročniku račun opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.
Ob izdaji računa bo izvajalec obvezno priloţil tudi statistiko o število prikazov/klikov.
Račun mora biti poslan na naslov: Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Vojkova cesta 59, Direktorat
za logistiko, Urad za nabavo in upravljanje z materialnimi sredstvi.
Naročnik se zavezuje, da bo plačal račun s 30 dnevnim plačilnim rokom, ki začne teči naslednji
dan po prejetju listine, ki je podlaga za izplačilo.
V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati
zakonite zamudne obresti.
Odstop od pogodbe
6. člen
V kolikor izvajalec ne izpolnjuje oz. ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico od
pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode v skladu z določili Obligacijskega
zakonika.
Obračun škode
7. člen
V kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z zahtevami naročnika, mu ta nastalo škodo lahko
obračuna.
Trajanje pogodbe
8. člen
Pogodba je sklenjena in velja od 1.1.2010 do 31.12.2011 in preneha z njeno izpolnitvijo.
Pooblaščene osebe
9. člen
S strani naročnika sta za izvajanje pogodbe pooblaščena g. Rudolf Dolščak, Urad za nabavo
in upravljanje z materialnimi sredstvi, Oddelek za javna naročila kot skrbnik pogodbe in
g. Marjan Suhi, Urad za vojaške zadeve kot odgovorna oseba za realizacijo predmeta pogodbe, s
strani izvajalca pa ____________________________________________.
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Končne določbe
10. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le,
če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
11. člen
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse
obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
12. člen
Za pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljena v tej pogodbi, veljajo določbe
Obligacijskega Zakonika.
13. člen
Spore iz te pogodbe rešujeta stranki sporazumno, v nasprotnem primeru pa je zanje pristojno
sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta pogodba je napisana in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in
naročnik vsak po 1 (en) izvod.
Pogodba je sklenjena in velja s podpisom obeh pogodbenih strank.
Priloge, kot sestavni del te pogodbe so:
1. Ponudba št.
Številka pogodbe:
V Ljubljani, dne

NAROČNIK:
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Igor Nered
generalni direktor
sekretar

IZVAJALEC :
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