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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

 

Zadeva:  Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo in tisk promocijskega materiala  

 

 

Spoštovani, 

vabimo vas, da predložite ponudbo za dobavo in potisk promocijskega materiala za izvajanje 

operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem 

zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« (NRPP-IPZVLS), ki jo financirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in v katerega je vključen OZG, OE ZD Kranj. 

 

Tehnična dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo ponudbe se nahaja v prilogi 1 »Opredelitev 

predmeta naročila oz. tehničnih specifikacij«. 

 

Za pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov Osnovnega zdravstva Gorenjske, OE 

Zdravstveni dom Kranj, Center za krepitev zdravja, Jošt Torkar, Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj, ali 

po elektronski pošti na naslov jost.torkar@zd-kranj.si, najkasneje do konca dne 23.05.2019.  

 

Ponudbe, ki bodo prispele v fizični obliki, morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za 

dobavo in potisk promocijskega materiala«, ponudbe v elektronski obliki naj bodo prav tako 

označene z isto navedbo.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe naročila ne izda nobenemu ponudniku. 

 

Ponudbo morajo sestavljati sledeči obrazci: 

- Ponudbeni predračun, 
 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu jost.torkar@zd-kranj.si. 

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo. 

  

           Jošt Torkar,  

vodja projekta NRPP-IPZVLS-OZG po sklepu direktorja OZG z dne 7.11.2017  

 

Priloge: 
- Opredelitev predmeta naročila oz. tehničnih specifikacij, 

Poslano: 
- Naslovnikom po elektronski poti. 
- Arhiv. 

 



 
 

- Obrazec Ponudba 
- Obrazec Ponudbeni predračun  

 

 

Opredelitev predmeta naročila oz. tehničnih specifikacij 

 

Predmet naročila je dobava in potisk promocijskega materiala za izvajanje operacije »Nadgradnja in 

razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 

skupnostih«, ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v 

katerega je vključen OZG, OE ZD Kranj in, ki zajema: 

 

1. Antistresna penasta kocka, v modri barvi, s potiskom na vseh šestih stranicah, pri čemer so 
na eni stranici logotipi ESS, OZG in MZ z gesli in obveznimi dikcijami, na ostalih petih pa na 
vsaki ploskvi različni napisi: "Naredi deset počepov", "Spij kozarec vode", "Nekomu podari 
nasmeh", "Zažvižgaj si" in "Pohvali se"; cena za dobavo in potisk 1000 kom; 

2. Peščena ura s 3- do 5-minutnim intervalom, skupaj s potiskom na priloženem lističu 
maksimalnega formata A7; na potisku so logotipi ESS, OZG in MZ in obvezne dikcije, ter 
navodila za kratko sproščanje: "Mojih Tri/pet minut, ko mi nihče nič ne more"; cena za 
dobavo in potisk 1000 kom; 

3. Modro kemično pisalo iz recikliranega materiala s potiskom; na potisku so logotipi in obvezne 
dikcije, ter dikcija: "Preden me do konca pogrizeš, se prijavi na tehnike sproščanja in druge 
delavnice v najbližjem Centru za krepitev zdravja!"; cena za dobavo in potisk 1000 kom; 

4. Kartončki ali tanki (par 10-listni) blokci formata A6 ali manjši, s potiskom mandal za barvanje, 
priloženim kompletom barvic in potiskom obojega z logotipi ESS, MZ in OZG, dikcijami in 
besedilom: "Poskrbi zase in spočij svoje misli."; cena za 1000 kom 

5. Pokrivalo za oči, s potiskom obveznih logotipov MZ, OZG in ESS, dikcij in besedilom: "Pusti me 
pri miru, regeneracija v teku."; cena za 1000 kom 

6. Vrečke iz blaga, s potiskom obveznih logotipov MZ, OZG in ESS, dikcij in besedilom: »V tej 
vreči je vse lokalno!«; cena za 1000 kom 

7. Meter na traku s potiskom obveznih logotipov MZ, ESS in OZG, dikcij in besedilom/sliko, ki 
predstavlja območje varnega obsega trebuha pri moških in ženskah; cena za 500 kom 

8. Magneti za hladilnik s potiskom obveznih logotipov MZ, OZG in ESS, dikcij in besedilom 
"Preden odprem hladilnik, naredim 10 počepov", "V tej kuhinji najdeš samo lokalno hrano", 
prehranskim semaforjem in modelom zdravega krožnika; cena za skupno 1600 kom (vsakega 
po 400 kom) 

9. Gumijaste zapestnice, različne barve, s potiskom obveznih logotipov MZ, ESS in OZG ter 
dikcij; cena za 1000 kom 

10. Kolebnica s potiskom obveznih logotipov MZ, ESS in OZG ter dikcij; cena za 500 kom. 

 

Ponudnik v obrazec »Ponudbeni predračun« vpiše skupno ponudbeno vrednost za posamezno 

postavko in vse postavke skupaj od 1. do 10. skupaj. 

 

Merilo za izbor  

 

Naročnik bo za izvajanje storitev izbral ponudnika, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo za vse postavke 

skupaj od 1. do 10. skupaj. 



 
 

 

 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najbolj ugodna ponudba, kjer je cena edino 

merilo. 

 

Rok za izvedbo 

 

Naročnik bo s ponudnikom sklenil pogodbo za čas od 1.6.2019 do 31.12.2019 oziroma za čas trajanja 
operacije, v obdobju katerega bo izvajal sukcesivna naročila, določena v opredelitvi predmeta 
naročila oz. tehničnih specifikacij. Naročnik se ne zavezuje k dejanskem nakupu ocenjenih količin, 
temveč bo naročal storitve, ki so predmet naročila, sukcesivno glede na potrebe. 
 

 

Naročnik bo račun za opravljene storitve poravnal (30.) dan od uradnega prejema pravilno 

izstavljenega e-računa. 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
Obr.: PONUDBA 

 

Predmet javnega naročila: Dobava in potisk promocijskega materiala 

 

Podatki o ponudniku: 

 
 
Firma oz. ime: 
 

 

 
Zakoniti zastopnik: 
 

 

Davčna številka:  
 

Matična številka:  
 

 
Naslov: 

 
 

 
Telefonska številka: 

 
 

 
Številka telefaxa: 

 
 

Kontaktna oseba: 
 
e-naslov kontaktne osebe 

 
 

 
E naslov kontaktne osebe 

 

 
 
 

 

 
Kraj in datum:    

 
Ponudnik 

Žig in podpis: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Obr.: PONUDBENI PREDRAČUN            
 
 
Ponudnik: 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Predmet naročila:  Dobava in potisk promocijskega materiala 

Zap. Št.  Opredelitev predmeta naročila Ocenjena 

količina  

(v kom) 

Cena za 

dobavo in 

potisk  

(na kom) 

Skupna 

vrednost v 

EUR  

1. Antistresna penasta kocka, v 
modri barvi, s potiskom na vseh 
šestih stranicah, pri čemer so na 
eni stranici logotipi ESS, OZG in 
MZ z gesli in obveznimi dikcijami, 
na ostalih petih pa na vsaki 
ploskvi različni napisi: "Naredi 
deset počepov", "Spij kozarec 
vode", "Nekomu podari 
nasmeh", "Zažvižgaj si" in 
"Pohvali se". 

1000   

2. Peščena ura s 3- do 5-minutnim 
intervalom, skupaj s potiskom na 
priloženem lističu maksimalnega 
formata A7; na potisku so 
logotipi ESS, OZG in MZ in 
obvezne dikcije, ter navodila za 
kratko sproščanje: "Mojih Tri/pet 
minut, ko mi nihče nič ne more" 

1000   

3. Modro kemično pisalo iz 
recikliranega materiala s 
potiskom; na potisku so logotipi 
in obvezne dikcije, ter dikcija: 
"Preden me do konca pogrizeš, 
se prijavi na tehnike sproščanja v 
Centru za krepitev zdravja!". 

1000    

4. Kartončki ali tanki (par 10-listni) 
blokci formata A6 ali manjši, s 

1000   



 
 

potiskom mandal za barvanje, 
priloženim kompletom barvic in 
potiskom obojega z logotipi ESS, 
MZ in OZG, dikcijami in 
besedilom: "Poskrbi zase in 
spočij svoje misli.". 

5. Pokrivalo za oči, s potiskom 
obveznih logotipov MZ, OZG in 
ESS, dikcij in besedilom: "Pusti 
me pri miru, regeneracija v 
teku." 

1000   

6. Vrečke iz blaga, s potiskom 
obveznih logotipov MZ, OZG in 
ESS, dikcij in besedilom: »V tej 
vreči je vse lokalno!« 

1000   

7. Meter na traku s potiskom 
obveznih logotipov MZ, ESS in 
OZG, dikcij in besedilom/sliko, ki 
predstavlja območje varnega 
obsega trebuha pri moških in 
ženskah. 

500   

8. Magneti za hladilnik s potiskom 
obveznih logotipov MZ, OZG in 
ESS, dikcij in besedilom "Preden 
odprem hladilnik, naredim 10 
počepov", "V tej kuhinji najdeš 
samo lokalno hrano", modelom 
zdravega krožnika in 
prehranskim semaforjem. 

4x400   

9. Gumijaste zapestnice, različne 
barve, s potiskom obveznih 
logotipov MZ, ESS in OZG ter 
dikcij. 

1000   

10. Kolebnica s potiskom obveznih 
logotipov MZ, ESS in OZG ter 
dikcij. 

500    

SKUPAJ VREDNOST V EUR  BREZ DDV (seštevek od točke 1. -10.)  

DDV v višini _____ %  

SKUPAJ VREDNOST V EUR  Z DDV (seštevek od točke 1. -10.)  

Naročnik se ne zavezuje k dejanskem nakupu ocenjenih količin, temveč bo naročal storitve ki so 
predmet naročila, sukcesivno glede na potrebe. 
 
Ponudba velja 30 dni od odpiranja ponudb. 
 
 
Kraj in datum:                                                                        Žig in podpis: 


