
PONUDBA  
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-042, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO S PONUDBENIM PREDRAČUNOM1 
 

Za predmet naročila: 
DOBAVA IN MONTAŽA DVOJNEGA PODA ZA OBJEKT RTP 110/20 KV 

RADOVLJICA    

 

Št. Opis EM Količina Cena/enoto Cena 

    [EUR] [EUR] 

1. 1

. 

Dobava in montaža dvojnega poda H=18 cm Lindner 
PVC siv anti-statik za hodnik (40 kos) z vključenim 
finalnim premazom 

m2 14   

2. 2

. 

Odstranitev obstoječega poda in prenos v sosednji 
prostor in čiščenje tlaka za hodnik 

m2 14   

3. 1

. 

Polaganje obstoječega poda z delno odstranitvijo in 
čiščenjem tlaka za nadzorno sobo 

m2 14   

4.  Popravila in delna zamenjava poškodovanih 
obstoječih plošč in odprtin (lukenj) za 2 prostora 

kpl 1   

5.  Dobava praga, dodatna opora pod Knauf vmesno 
steno 

kpl 1   

6.  Dobava vakum ročice za dviganje plošč kos 1   

7.  Morebitna dodatna dela 10% (preostale plošče 
obstoječega poda ostanejo v nadstropju) 

kpl 1   

 

Cena v EUR brez DDV (pozicije 1 do 7)  
 

__________________ EUR 

 

Cena v ponudbi je končna in vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da 
naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se 
obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila. 
 

                                                 
1 Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, 
zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, 
od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. 
Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. 

 
 



Rok izvedbe/dobave je 16. 11. 2018.  
 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma 
dobavi blaga.  
 
Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev. 
 

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe  

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 

 


