OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA

Številka: 091-0001/2011
Datum:30.05.2011
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila: OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM
ČASOPISU
Občina Vipava vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za zbiranje
in oblikovanje informacij in zadev z območja Občine Vipava ter za oblikovanje
in distribucijo časopisa v letu 2011.
Časopis je namenjen obveščanju javnosti o dogodkih v občini Vipava in
izražanju mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na javno življenje v
občini. Cilj razpisa je objavljanje je objektivnih in celovitih informacij z vseh
področij javnega življenja in dela v občini.
Pogoji:
- ponudnik se mora z dejavnostjo iz razpisa ukvarjati najmanj tri leta
- število izvodov na izdajo časopisa (brezplačnika) je enako številu
gospodinjstev v občini Vipava (okrog 2100 izvodov ).
- časopis izide enkrat mesečno
- v vsakem časopisu morajo biti najmanj tri strani formata A3 za
informacije, ki zadevajo javne zadeve s področja Občine Vipava
- ponudnik mora sam zagotoviti zbiranje informacij za prispevke in
oblikovati prispevke
- ponudnik poskrbi za dostavo časopisa v vsa gospodinjstva
Ponudnik mora zagotavljati:
- materialne in druge pogoje za delo uredništva,
- tisk in grafično obdelavo
- ekspedit,
- organizacijsko tehnična, administrativna in finančna opravila za časopis.

Ponudnik mora ponuditi tudi odgovornega urednika in novinarja, ki je lahko ista
oseba. Odgovorni urednik in novinar morata izpolnjevati pogoje v skladu z
zakonom o medijih.
Ponudba mora vsebovati:
- naslov časopisa;
- način zbiranja informacij in vsebinsko oblikovanje prispevkov;
- opis oblike časopisa;
- navedba vsebinskih tem z obsegom strani v časopisu;
- imena odgovornih oseb in strokovnih delavcev za pripravo in izdajo
časopisa, z navedbo referenc o objavljanju prispevkov in oblikovanju
informacij v sredstvih javnega obveščanja.
- okvirna finančna konstrukcija;
- način distribucije;
- dodatne ugodnosti,
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Maksimalna razpisana sredstva znašajo 5.000,00. DDV je zajet v ceni.
Predračun mora biti veljaven do: 30.7.2011.
Rok plačila znaša 30 dni po izvedenem naročilu in prejemu računa – ločeno za
posamezno številko časopisa.
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izbran na podlagi naslednjih
meril:
1. najnižja primerljiva cena
2. reference za strokovne delavce
AD 1. Primerljiva cena je cena, ki je ponujena za eno izdajo.
Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo primerljivo ceno, bo dobil 80 točk, ostali pa
vsak naslednji ponudnik z nižjo ceno po 20 točk manj (drugi najcenejši 60 točk,
tretji najcenejši 40 točk….).
AD 2. Reference za strokovne delavce na osnovi podpisanega dogovora, se
bodo ocenjevale na sledeči način:
- trije strokovni delavci za zbiranje in oblikovanje informacij – 20 točk
- dva strokovna delavca - 14 točk
- en strokovni delavec - 7 točk
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, z oznako »Ponudba za občinske informacije v lokalnem
časopisu – ne odpiraj«.

Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Obravnavane bodo ponudbe, izpolnjene na originalnih obrazcih, ki bodo
prispele na naslov naročnika do 17.6.2011 do 12. ure.
Priloge:
1. obrazec ponudbe
2. obrazec predračuna
3. obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev

ŽUPAN
Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.,l.r.

OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA

Številka:
Datum

P O N U D B A št. ________________
1. Opis predmeta javnega naročila:
OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM ČASOPISU

2. Ponudba velja do:
______________________________________________________________
_
3. Ponudbena cena v EUR skupaj z DDV in popusti je
_______________________ na številko.
(v ceni so zajeti vsi stroški, cena je fiksna)
4. Podatki o ponudniku:
Naziv podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Naslov:

Matična številka:

Elektronski naslov:

TRR:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba:

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s
točnimi podatki!

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

______________________________________________
______________________________
________________

_______________________
_______________________
(ponudnik)
OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA
Številka:
Datum:

PREDRAČUN št. ________

Predmet predračuna:
OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM ČASOPISU

Ponujena cena za predmetno naročilo znaša:
Cena

DDV

Skupaj EUR

Žig in podpis ponudnika:

_______________________
_______________________
(ponudnik)
OBČINA VIPAVA
GLAVNI TRG 15
5271 VIPAVA
Številka:
Datum:

I Z J A V A

Predmet javnega naročila: OBČINSKE INFORMACIJE V LOKALNEM
ČASOPISU
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
Št Pogoji
Ustreza
.
1. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost
[ ]
kandidata ali ponudnika po ZJN – Zakonu o javnem naročanju
2. Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali
likvidacijskem postopku, ali drugem postopku, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

[ ]

3. Nismo bili obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem
ali zaradi takega prestopka nismo bili pravnomočno obsojeni.

[ ]

4. Imamo plačane vse davke in prispevke za socialno varnost v
skladu s predpisi.

[ ]

5. Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.

[ ]

6. Smo vpisani v register poklicev ali trgovski register.

[ ]

7. Izpolnjujemo obvezne minimalne pogoje vezane na ekonomsko
in finančno sposobnost po ZJN – Zakonu o javnem naročanju

[ ]

V kolikor ustrezate zgoraj navedenim pogojem, v kvadratek pri vsakem pogoju
vpišite >x<.
Zgoraj navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval,
pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

______________________________________________
______________________________
_______________

