
Javni zavod Sotočje Medvode 

Ostrovrharjeva ulica 4 

1215 Medvode 

 

    Oznaka javnega naročila: N1.40.1.16 

Datum: 7.7.2016 

 

 

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju 

ZJN-3) izdajam direktorica Javnega zavoda Sotošje, Ines Iskra, naslednjo  

 

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA  

 

Javno naročilo z naslovom »Računovodske storitve«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih 

naročil pod št. JN002724/2016-W01 dne 16.6.2016 

 

SE ODDA 

 

VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d., Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Obvestilo o naročilu male vrednosti z naslovom »Računovodske storitve« je bilo objavljeno 

na Portalu javnih naročil pod št. JN002724/2016-W01 dne 16.6.2016. 

 

Rok za oddajo ponudb je bil 29.6.2016 do 11:00 ure, istega dne ob 11:15 uri je bilo 

izvedeno javno odpiranje ponudb. Naročnik je prejel 2 pravočasni ponudbi, prepoznih 

ponudb ni prejel. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb je bil ponudnikoma poslan na 

elektronski naslov, naveden v ponudbi.  

 

Na predmetno javno naročilo sta se prijavila ponudniki z naslednjo ponudbeno ceno:  

 

ZŠ PONUDNIK PONUDBENA VREDNOST 

1 VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. 19.032,00 EUR z DDV 

2 CENTER POSLOVANJA d.o.o. 23.394,72 EUR z DDV 

 

Za izbor ponudbe je bilo uporabljeno merilo »najnižja cena z DDV«. 

 

V skladu s 4. odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik preveril le dopustnost prvouvrščene 

ponudbe ponudnika VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. in izpolnjevanje pogojev iz razpisne 

dokumentacije javnega naročila.  

 

1. odstavek 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista ponudba, ki jo predloži 

ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za 

sodelovanje. Njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v 

tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispela je 

pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni 

ocenil za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

 

Ponudba prvouvrščenega ponudnika VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. je dopustna.  

 

Ostalih ponudb naročnik ni preverjal.  

 

Naročnik je skladno z merilom najnižje cene z DDV oddal naročilo ponudniku z 

dopustno ponudbo z najnižjo ceno z DDV, torej VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d. 

 



Naročilo se prične izvajati po pravnomočnosti in dokončnosti te odločitve in podpisu 

pogodbe. 

 

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.  

 

P ravn i  pouk:  

 

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva 

prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem 

odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek 

za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, 

pristojnemu za finance. 

 

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 500,00 EUR na 

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802 

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X 

IBAN: SI56011001000358802 

Referenca: 11 16110-7111290-00272416 

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. 

 

  

Ines Iskra, direktorica 

 

žig  

 

 

Vročiti: 

- Ponudnikom z objavo odločitve o oddaji javnega naročila preko Portala javnih 

naročil.  

 

Vložiti:  

- arhiv, tu.  


