LOGOTIP NAROČNIKA

Datum: 24. 9. 2019
Številka: 4301-22/2019/26

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju: ZJN-3) sprejme minister za zdravje naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo "Oglaševalska kampanja Dober tek Slovenija 2019 - 2020"
se odda ponudniku
NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana,
in sicer za ponudbeno ceno 54.700,00 EUR brez DDV oz. 66.734,00 EUR z DDV.

Obrazložitev:
1. Postopek javnega naročanja za predmet javnega naročila "Oglaševalska kampanja Dober tek
Slovenija 2019 - 2020" je na podlagi sklepa o začetku postopka z dne 18. 6. 2019, št. 430122/2019/2, vodila strokovna komisija Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: naročnik) na
podlagi 47. člena ZJN-3.
Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 21. 6. 2019, št. objave
JN004337/2019-W01.
2. Do roka za predložitev ponudb, tj. do dne 11. 7. 2019 do 12. ure, je naročnik prejel naslednje
ponudbe:
Ponudnik, naslov

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE
ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG – DROGART –
SOCIALNO PODJETJE, Kardeljeva ploščad 16,
1000 Ljubljana
NICHA, agencija za tržno komuniciranje in
svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana
ARNOLDVUGA, družba za vizualne komunikacije,
d.o.o., Dunajska cesta 49, 1000 Ljubljana
IDEARNA, oglaševalska agencija, d.o.o., Celovška
cesta 291, 1000 Ljubljana
LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o., Koprska
ulica 106A, 1000 Ljubljana
Propiar, družba za strateško komuniciranje, d.o.o.,
Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
AV STUDIO tržne komunikacije d.o.o., Koroška cesta
55, 3320 Velenje
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Ponudbena
cena brez
DDV (v EUR)
80.830,00

Ponudbena
cena z
DDV (v EUR)
98.612,60

54.700,00

66.734,00

56.590,00

69.039,80

52.090,00

63.549,80

48.840,00

59.584,80

73.600,00

89.792,00

78.600,00

95.160,00

8.

April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta
152, 1000 Ljubljana

54.600,00

66.612,00

3. Naročnik je po odpiranju ponudb najprej preveril predračune ponudnikov ter ugotovil, da ne
vsebujejo računskih napak. Nato je ponudnike razvrstil po ponudbeni ceni brez in z DDV (v
EUR) od najnižje do najvišje.
Glede na to, da je imel naročnik zagotovljena sredstva v višini 55.000,00 EUR brez DDV, je v
postopek ocenjevanja ponudb vključil le naslednje ponudbe, ki niso presegale zagotovljenih
sredstev naročnika:

Ponudnik, naslov

1.

2.
3.
4.

NICHA, agencija za tržno komuniciranje in
svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana
IDEARNA, oglaševalska agencija, d.o.o., Celovška
cesta 291, 1000 Ljubljana
LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o.,
Koprska ulica 106A, 1000 Ljubljana
April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta
152, 1000 Ljubljana

Ponudbena
cena brez DDV
(v EUR)
54.700,00

Ponudbena
cena z DDV
(v EUR)
66.734,00

52.090,00

63.549,80

48.840,00

59.584,80

54.600,00

66.612,00

4. Naročnik je ponudbe ponudnikov, navedene v prejšnji točki obrazložitve te odločitve, najprej
formalno pregledal, in sicer:
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Predračun«,
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava«,
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Seznam referenc ponudnika«,
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik
nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence – za fizične osebe«,
- ali je izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence – za pravne osebe«,
- ali je parafiran obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP
758«,
- ali so predloženi zahtevani elementi ponudbe oglaševalske kampanje,
- ali je izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.
Naročnik je ugotovil, da pri nobenem ponudniku, katerih ponudbo je formalno pregledal, ne
obstajajo razlogi za izločitev ponudbe.
5. Nato je naročnik vsebinsko ocenil ponudbe, navedene v 3. točki obrazložitve te odločitve, in
sicer zahtevane ponudbene elemente – osnutke oglaševalske kampanje, ki so bili v formatu
brez identifikacijske oznake ponudnika. Naročnik tako pri ocenjevanju konkretne ponudbe v
sklopu meril M2, M3 in M4 ni vedel za to, kateri ponudnik je oddal ocenjevano ponudbo.
Na koncu je naročnik izračunal še merilo M1 ter po formuli za ekonomsko najugodnejšo
ponudbo M = M1 + M2 + M3 + M4 prišel do naslednjih rezultatov:
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1.

2.
3.
4.

Ponudnik, naslov
NICHA, agencija za tržno komuniciranje in
svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000
Ljubljana
IDEARNA, oglaševalska agencija, d.o.o., Celovška
cesta 291, 1000 Ljubljana
LUNA TBWA družba za komunikacije d.o.o.,
Koprska ulica 106A, 1000 Ljubljana
April 8, digitalna agencija, d.o.o., Šmartinska cesta
152, 1000 Ljubljana

M1
26,8

M2
25,0

M3
15,0

M4
30,0

M
96,8

28,1

25,0

15,0

25,0

93,1

30,0

12,5

7,5

10,0

60,0

26,8

12,5

0,0

15,0

54,3

6. Ker je ponudba ponudnika NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o.,
zbrala največ točk (96,8 točk), je naročnik ugotovil, da je navedeni ponudnik najugodnejši
ponudnik. Naročnik je preveril, če je dokumentacija, ki jo je predložil najugodnejši ponudnik,
popolna in pravilna. Ugotovljeno je bilo, da je dokumentacija, ki jo je ponudnik NICHA,
agencija za tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o. predložil, popolna in da so bila
predložena tudi vsa dokazila, navedena v točki 11.1. razpisne dokumentacije oziroma v 4.
točki obrazložitve te odločitve.
7. Naročnik je v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 preveril dopustnost ponudbe
ter ugotovil, da je ponudba ponudnika NICHA, agencija za tržno komuniciranje in svetovanje,
d.o.o. dopustna, saj za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudnik izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenih v
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni bila ocenjena za
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Glede na vse navedeno je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega
naročila v roku petih (5) delovni dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil. Taksa za vložitev
zahtevka za revizijo znaša 1.334,68 EUR.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada,
ter mora predložiti:
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa
s pooblaščencem in
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-

potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 –
ZDU-1I in 60/17), na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri
Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI
2X – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Na plačilnem nalogu je potrebno
vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve (referenca oz. sklic): 11 161107111290-00433719.

Aleš Šabeder
minister

Objaviti:
-

na portalu javnih naročil.
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