POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
"GRAFIČNA PRIPRAVA IN/ALI TISK"
Portal javnih naročil, št. objave JN8655/2012, 9. 8. 2012
Uradni list EU, št. objave 2012/S 155 - 259162, 14. 8. 2012

Pojasnilo razpisne dokumentacije I, Datum objave: 13.8.2012, 15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri količinah navajate obseg publikacij v odstopanju + - 10%. Pri obsegu 222 strani je 10 %
dodatnih 22 strani.
Lahko tudi mi formiramo cene na način, kot vi podajate obseg: + - 10 %?
ODGOVOR:
Spoštovani,
Obseg strani je v razponu naveden kot informacija za oblikovanje ponudbene cene. V tabeli pri
publikacijah povsod navedite samo eno ceno, za dejanski obseg strani (t.j. brez +- 10%). Izbrani
ponudnik bo za izdelane publikacije naročniku zaračunaval glede na naročeni obseg strani in po
ponujeni ceni grafične priprave ali tiska na stran.
Lep pozdrav.
Pojasnilo razpisne dokumentacije II, Datum objave: 21.8.2012, 15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Vljudno vas prosim za pojasnilo glede »obr.9: reference« in sicer ali se nanaša pri sklopu 1
vrednost sodelovanja z določenim naročnikom v min. znesku 25.000,00 € z vključenim ddv, na
obdobje 1 leta ali obdobje zadnjih treh let skupaj (torej seštevek 3 let). Enako potem seveda velja
za sklop 2 , kjer pa je ta vrednost 50.000,00 € z vključenim ddv.
Že v naprej se zahvaljujem za odgovor.
ODGOVOR NAROČNIKA:
Spoštovani,
Kot istovrstna naročila štejejo naročila, sklenjena za najmanj enoletno obdobje.
Minimalni znesek reference (25.000 € za Sklop 1 ali 50.000 € za Sklop 2) se ne nanaša na
časovno obdobje ampak na vrednost sklenjene pogodbe s končnim naročnikom, če je ta pogodba
sklenjena za najmanj enoletno obdobje.
Primer:
Če imate s končnim naročnikom sklenjeno eno pogodbo za npr. 2-letno obdobje, katere vrednost
na letnem nivoju presega 25.000 ali 50.000 €, to šteje kot 1 referenca.
Lep pozdrav.
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Pojasnilo razpisne dokumentacije III, Datum objave: 29.8.2012, 15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali proofe v ponudbeno ceno zdaj vračuna grafični oblikovalec ali tiskar. Torej ali spadao v sklop
1 ali 2?
Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR NAROČNIKA:
Spoštovani,
Izdelava proofa sodi v sklop 1, to je v sklop grafične priprave.
V tehnični dokumentaciji je to večkrat navedeno:
1.2 Obseg GP
GP obsega:
• pripravo publikacij in drugih grafičnih izdelkov za e-izdajo, ki vsebuje:
izdelavo ustrezne datoteke optimizirane za spletno objavo s knjižnimi zaznamki (bookmarki) (običajno je to PDF datoteka, če ni drugače dogovorjeno).
• pripravo publikacij in drugih grafičnih izdelkov za tisk, ki vsebuje:
o celotno postavitev za tisk z vsemi spremembami do končnega izdelka:
- proof oz. izpis montaže na papirju
- best proof (samo za plakate in gradivo za priložnostne kovance)
- datoteko za tisk (datoteka za izdelavo tiskarskih plošč za offset tisk po načinu CTP).
V delu, kjer se tehnična dokumentacija nanaša na tisk, pa v točki 2.1.2. piše:
Postopek tiska se prične po prejemu potrjenega proofa in datoteke za tisk, ki ju ponudnik GP
dostavi tiskarju.
Lep pozdrav.

Pojasnilo razpisne dokumentacije IV, Datum objave: 29.8.2012, 15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Vljudno vas prosim za dodatno pojasnilo pri spodnjih izdelkih iz razpisa:
- Izdelek 5.c: Napisne tablice
Gre pri tem izdelku le za napisne lističe in kaj pomeni obseg 50 strani, količina pa 3 kos/leto?
- Izdelek 16.: Ovitek za CD
Pri navedenem izdelku bi bilo smiselno videti vaš vzorec (ovitek fizično oz. v *pdf-u) ali pa
morda lahko pri kalkulaciji upoštevamo uporabo enega izmed lastnih orodij za izsek?
Že v naprej se zahvaljujemo za vaše odgovore.
Lepo vas pozdravljam,
ODGOVOR NAROČNIKA:
V zvezi z vašimi vprašanji vam posredujemo naslednja pojasnila:
Stran | 2

- Izdelek 5.c.
Pri tem izdelku gre za napisne lističe, ki jih v banki vstavimo v plastična namizna stojala (slednja
niso predmet tega razpisa). Lističe potrebujemo za 3 dogodke letno, za vsak dogodek pa se izdela
približno 50 mutacij - pomeni, da je na vsakem lističu napisano drugo ime udeleženca dogodka.
- Izdelek 16.
Vzorec ovitka za CD je v pdf obliki objavljen na spletni strani naročnika. Natisnjen ovitek pa si
lahko ogledate pri nas po predhodnem dogovoru.
Lep pozdrav.

Pojasnilo razpisne dokumentacije V, Datum objave: 6.9.2012, 20:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za zavarovanje resnosti ponudbe je zahtevana bančna garancija za resnost ponudbe. ali vzdrži
tudi garancija izdana s strani zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje)
hvala in lp
ODGOVOR NAROČNIKA:
Spoštovani,
Garancija, izdana s strani zavarovalnice, vzdži, vendar le v primeru, da se vsebinsko ne razhaja z
vzorcem garancije, obljavljene v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav.

Pojasnilo razpisne dokumentacije VI, Datum objave: 6.9.2012, 20:24
PONUDNIKOVO VPRAšANJE:
Pozdravljeni,
V zvezi z javnim razpisom imam še vprašanje glede priložitve in izpolnjevanja bančne garancije.
Ali se bančni garanciji (za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
priložita vnaprej skupaj z izpolnjeno dokumentacijo ali potem, ko je izvajalec izbran? Če se
priložita že v tej fazi, ali se priložita bianko?
Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR NAROčNIKA:
Pozdravljeni,
Sporočamo vam:
- da mora ponudnik izpolnjeno in podpisano bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo (RD) priložiti ponudbi (v bistveni vsebini po vzorcu iz RD),
- da bo moral izbrani ponudnik po podpisu pogodbe in v skladu z njo naročniku predložiti
izpolnjeno in podpisano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v bistveni
vsebini po vzorcu iz RD).
Lep pozdrav.
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Pojasnilo razpisne dokumentacije VII, Datum objave: 11.9.2012, 11:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v zvezi z javnim razpisom BS imam naslednja vprašanja:
– Pri izpolnjevanju posameznih postavk v tabelah pri ponudbenih cenah je eden od podatkov
tudi cena skupaj brez DDV/leto (vse izdaje). Razpis je za dvoletno obdobje, ali to pomeni, da se
te postavke kljub dvoletnemu razpisu, izpolnijo s podatki za 1 leto? Skupna ocenjena vrednost
javnega naročila pa velja za dvoletno obdobje?
– Eden od priloženih obrazcev v razpisni dokumentaciji je tudi vzorec pogodbe – ali se ta
pogodba že v fazi pošiljanja ponudbe izpolni in priloži? Prav tako me zanima za prilogo k
pogodbi št. 4/I in 4/II, če se izpolni v tej fazi?
Lep pozdrav.
ODGOVOR NAROČNIKA:
Spoštovani,
V zvezi z vašimi vprašanji vam posredujemo naslednje odgovore:
- V tabele vpisujete cene tako, kot to od vas zahtevajo tabele. Skupna vrednost je torej letna
vrednost. Razpis je za dvoletno obdobje, a v tabelo vpišete letno vrednost. Ocenjena vrednost
javnega naročila je, v skladu s 14. členom ZJN-2, navedena za dvoletno obdobje.
- Da, kot je navedeno v navodilu obrazca, pogodbo izpolnite, datirate, žigosate in podpišete. Kar
zadeva priloge k pogodbi, zadostuje, da jih v fazi oddaje ponudbe parafirate in priložite k
pogodbi. V primeru, da boste izbrani kot najugodnejši ponudnik, boste te priloge, podpisane in
izpolnjene predložili ob podpisu pogodbe.
Lep pozdrav.
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