INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
Številka JN: 0 13/6/1-2011
Datum: 13.09. 2011

POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE – z zbiranjem ponudb
1.0

PREDMET NAROČILA:
Dobava raziskovalne opreme in inštalacija opreme za Inštitut za novejšo zgodovino in
za Portal Slovensko zgodovinopisje po specifikaciji:

Digitalni fotokopirni aparat/ tiskalnik/ skener
Hitrost tiskanja/ kopiranja A4 – ČB: 22 izpisov / min
Hitrost skeniranja A4: 70 originalov / min
Max. Velikost originala A3
Velikost izpisa od A6 do A3
Razpon povečav, pomanjšav : od 25 do 400% v koraku po 0,1%
Osvetlitev: avtomatska, ročna in foto način
Material za tiskanje : papir 50 – 210 gr, OHP folije…
Dostava, montaţa, priklop fotokopirnega stroja
Apple iPad 2 32 GB (WiFi + 3G), črn + torbica
Mini prenosni računalnik + torbica
Zaslon: 25,6 cm (10.1'') SD LED (1024x600) nesvetleč
OS: Windows 7 Starter SLO
procesor: Intel Atom N455 1.66 GHz; 512 kB L2
RAM: 1GB DDR3;HDD:250GB 7200rpm
Povezave: Wlan a/b/g/n do 300 Mbit; Bluetooth 2.1
Garancija: 1 leto
Mini prenosni računalnik + torbica
Zaslon: 25,6 cm (10,1”) HD LED (1024x600) MAT
OS: Windows 7 Starter SLO
procesor: Intel® ATOM Dual Core N570 (1,66 GHz)
RAM: 1GB DDR3 HDD: 250GB 5400rpm
Povezave: LAN, WLAN B/G/N,BlueTooth 3.0
Garancija: 2 leti (baterija 1 leto)
Prenosnik Apple 13,3" 1,86 + Torbica
Zaslon: 13,3" - 34 cm svetleči TFT LED (1440 x 900)

OS: Mac OS X
procesor: Intel Core2 Duo 1,86 GHz
RAM: 2 GB DDR3, 1066 MHz (razširljiv do 4 GB)
Povezave: LAN, WLAN B/G/N, BlueTooth 3.0
Garancija: 2 leti (baterija 1 leto)
Instalacije in priprava računalnikov za delo
Omreţni streţnik
Procesor Intel® Xeon® E5620
(2.40 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR3-1066)
predpomnilnik 12MB (1 x 12MB) Level 3
pomnilnik 4 GB (2 x 2 GB) PC3-10600R (DDR3-1333)
mreža 2 x HP NC382i Dual Port Multifunc. Gigabit
vgrajen 2 x 146 GB 6G SAS 10k SFF trdi disk
krmilnik HP Smart Array P410i/256 Cache
vgrajen HP Slim 12.7mm SATA DVDRW
napajalnik 460W Hot Plug
Rack (2U)
Garancija 36 mesecev
dodatni redundantni napajalnik 460W
dodatni trdi disk 900GB DP 6 G
dodatni RAM 4GB RDIMM
WinSBSvrStd 2011
WinSBCALSte 2011
Inštalacija
instalacije SBS, prestavitev podatkov, prestavitev uporabniških imen gresel in netlogon
nastavitev x 40,
nastavitve poštnega strežnika, prestavitev e-pošte, instalacija in nastavitve antivirus in
antispam sistema, nastavitve DHCP in DNS strežnika
JBOD diskovna enota
ohišje za 16 SATA diskov (2U)
SATA trdi diski 2 TB x 10 ( 20 TB)
PCIX kontroler s kablom
podpora JBOD, RAID 5,RAID6 + hot spare
Inštalacija
NAS instalacije in priprava Arhiviranja
Standard Compliance IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
Security WPA2-PSK(AES, TKIP), WPA-PSK(AES, TKIP), 128/64-bit WEP
Inštalacija
Instalacjija in nastavitve usmerjevalnikov v čitalnico (pritličje), drobni material
Inštalacija
Nadgradnja Anti spam in antivirus level 1 sistema za poštni strežnik
Zunanji USB 3.0 trdi disk 2 TB

VisioStd 2010
8-vratno 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet stikalo, zunanji napajalnik
2.0

NAROČNIK:
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

3.0

MERILO IN POGOJI ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE:
Edino merilo je najnižja ponudbena cena z DDV.
Naročnik bo izbral in sklenil pogodbo o predmetu javnega naročila s tistim
ponudnikom, ki bo predložil vso zahtevano dokumentacijo, izpolnjeno skladno z
navodili in katerega ponudba ustreza merilom iz razpisne dokumentacije.

4.0

ROK ZA IZVEDBO DEL:
Rok za dobavo opreme je 30 dni od podpisa pogodbe.

5.0

NAČIN IN POGOJI PLAČILA:
Po opravljeni dobavi v zakonitem roku.

6.0

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE IN PREDLOŢITEV PONUDBE:
Ponudbo oddajte na predloženih obrazcih.
Obrazec '' Podatki o ponudniku'' OBR-št.1:
Obrazec izjave mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan s strani zakonitega
predstavnika ponudnika.
Obrazec ponudbe OBR-št.2:
K izpolnjenemu in žigosanemu obrazcu ponudbe predložite:
 izpolnjen obrazec ponudbeni predračun OBR-št.2a.
Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano
vrednost.
Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo in njeno inštalacijo.
Variantnih ponudb ni.
Ponudbe-predračun mora biti veljavna 60 dni od dneva, določenega za oddajo
ponudb.
Plačilni rok je določen v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, to je 30. dan
od prejema pravilno izstavljenega računa.
Obrazec izjave mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan s strani zakonitega
predstavnika ponudnika.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2 OBR-št.3:
Obrazec izjave mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan s strani zakonitega
predstavnika ponudnika.
Obrazec pogodbe OBR-št.4:
S podpisom pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z določili vzorca pogodbe.
Čas in kraj oddaje ponudbe:
Obravnavali bomo le tiste ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 28.09.2011 do
12:00 ure na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
Oprema kuverte:
Na prednji strani kuverte mora biti napisano:
Številka JN: 0 13/6/1-2011
Oznaka: PONUDBA – RAZISKOVALNA OPREMA
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika!

6.1
6.2
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64
65
6.

7.0

OSTALA DOLOČILA:
V skladu s 80.členom ZJN-2 si naročnik pridržuje pravico, da kadarkoli prekine
postopek javnega naročanja.
Za vse informacije v vezi z navedenimi deli smo vam na razpolago na tel. številki: (01)
200 31 21 Tajca Koruza , tajništvo INZ.

Direktor:
dr. Damijan Guštin

Priloge:
1. Podatki o ponudniku, OBR-št.1
2. Obrazec ponudbe, OBR-št.2
3. Obrazec ponudbeni predračun OBR-št.2a
4. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 42. člena ZJN-2, OBR-št.3
5. Vzorec pogodbe, OBR-št.4

OBR-št.1
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
Števelika JN: 0 13/6/1-2011
Datum:
PODATKI O PONUDNIKU
Predmet javnega naročila:
 Dobava raziskovalne opreme za Portal Slovensko zgodovinopisje in Inštitut za novejšo
zgodovino ter njena inštalacija na lokaciji, Kongresni trg 1 v Ljubljani.

Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika:
Sedež oz. naslov ponudnika:
Zakoniti zastopnik
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa in
odprt:
Telefon:

transakcijskega
banka, kjer je

Odprt pri:

Telefaks:
Elektronska pošta
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

Ponudnik

Kraj in
datum:
žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBR-št.2

INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana

Številka JN: 0 13/6/1-2011
Datum:
PONUDBA ŠT.:___________
Predmet javnega naročila:
Dobava raziskovalne opreme za Portal Slovensko zgodovinopisje in Inštitut zanovejšo
zgodovino ter njena inštalacija na lokaciji, Kongresni trg 1 v Ljubljani.

Ponudbena vrednost zanaša ______________ EUR z DDV.
Cena je fiksna. V ceni so zajeti vsi stroški za dobavo raziskovalne opreme po specifikaciji ter
njeno inštalacijo in vsebuje vse stroške, popuste, rabate.
V ponudbeni ceni niso zajeti stroški tretjih organizacij.

Veljavnost ponudbe do:

najmanj 60 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb

Ponudnik

Kraj in
datum:
žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBR-št.2a

INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
Številka JN: 0 13/6/1-2011
Datum:
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT.:
0,00 €
0,00 €

Ponudbeni
odstotek
popusta:
0,00%

Ponudbena cena
brez DDV v EUR
0,00 €

žig
Kraj in
datum:

Ponudnik

Ljubljana,
(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana

OBR-št.3

Številka JN: 0 13/6/1-2011
Datum:
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz 42. členu ZJN-2
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Dobava raziskovalne opreme za Portal Slovensko zgodovinopisje in Inštitut za novejšo
zgodovino ter njena inštalacija na lokaciji Kazina, Kongresni trg 1 v Ljubljani.
Izjavljamo da:
Zap. št. POGOJI
1.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

da naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
 hudodelsko združevanje,
 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 ter goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
 pranje denarja.
da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
Imamo veljavno registracijo in/ali potrebna dovoljenja pristojnih organov za
opravljanje dejavnosti, če je dovoljenje na podlagi posebnega zakona potrebno.
V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje
povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano
opravljanje dejavnosti, ter nismo bili obsojeni ali v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja.
Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
Smo finančno in poslovno sposobni in v zadnjih 6. mesecih nismo imeli blokiranega
računa
da proti ponudniku ni podan predlog oz. ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi ter da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava
Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi z izvedbo naročila

10.
11.
12.
13.

da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev oz. izvajalcev v
skupnem nastopu v predhodnih postopkih javnega naročanja
da ponudnik za izvedbo naročila razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi. Odgovorni vodja del bo
( ime in priimek, strokovni naziv ) :_______________________________________
da ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila,
ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji
da ponudnik ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal nepravilne podatke ali
teh informacij ni zagotovil

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil. Podatke iz javnih evidenc naročnik pridobi sam.
Ponudnik oz. poslovodeči in vsak izvajalec v skupnem poslu ter vsak zakoniti zastopnik teh
pravnih oseb pooblašča naročnika, da iz uradnih evidenc (vključno s kazensko in davčno
evidenco) pridobi vse podatke o izpolnjevanju pogojev iz te izjave.

žig
Kraj in
datum:

Ljubljana,
__________

Ponudnik
(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBR-št.4
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
KONGRESNI TRG 1
1000 LJUBLJANA
v nadaljevanju KUPEC
ki ga zastopa doc. dr. Damijan Guštin, direktor
in

V nadaljevanju PRODAJALEC
skleneta:

PRODAJNO POGODBO

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 125. členom zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04) izvedel postopke za dodelitev javnega naročila za dobavo
raziskovalne opreme za Portal Slovensko zgodovinopisje in Inštitut za novejšo zgodovino po
priloženi specifikaciji, ki je del te pogodbe.
Številka javnega naročila je JN:0 13/6/1-2011.
Prodajalec bo po opravljenem postopku, v skladu s to pogodbo in po svoji ponudbi št.
____________ z dne _______________________
kupcu dobavil v prvem odstavku
navedeno opremo.
2. člen
Skupna pogodbena vrednost naročila znaša ___________________________________EUR
brez DDV oz. __________________________________ EUR z DDV. V pogodbeni ceni so
vključeni vsi stroški in dajatve prodajalca in vse storitve v zvezi s končnim prevzemom blaga.
Cena velja fco naročnik.
3. člen
Prodajalec bo opremo dobavil v najkrajšem možnem času po podpisu pogodbe, vendar ne

pozneje kot 30 dni po podpisu pogodbe.
Dobava opreme je lahko postopna.
4. člen
Kupec bo dobavljeno blago plačal v roku 30 dni od izstavitve računa na račun prodajalca.
V primeru zamude plačila ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.
5. člen
Pogodbeni stranki imenujeta osebi, ki bosta spremljali izvajanje te pogodbe :
- na strani prodajalca : _____________________________
- na strani kupca : doc. dr. Damijan Guštin, direktor
6. člen
Garancijski rok je za opremo na posameznih ponudbah. O morebitni pomanjkljivosti na blagu
bo kupec obvestil prodajalca takoj po njihovi ugotovitvi, le-ta pa jih bo nemudoma odpravil
na svoje stroške.
7. člen
Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo temeljne pogodbe ali pri izvajanju
temeljne pogodbe ni prišlo do storitve oziroma opustitve dejanja, ki predstavlja korupcijo, pri
katerem bi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku, zastopniku oz. posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena, obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge organe, glede njegovega
domnevnega nastanka, ki bodo začeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi R Slovenije.
8. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do
katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno tajnost.
Pogodba z vsemi prilogami je nedeljiva celota in je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od
katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.
9. člen
Spremembe in dopolnitve postanejo pravno-veljavne le, če so podane v pisni obliki in
podpisane od obeh pogodbenih strank.

Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno, v primeru, da do
sporazuma ne pride, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, ________________________

Prodajalec:
_________________________________
_________________________________

Kupec:
Inštitut za novejšo zgodovino
dr. Damijan Guštin, direktor

