
OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 

Ponudnik: _________________________________________________________________________ 

Naslov:  _________________________________________________________________________ 

Matična številka: ___________________________________________________________________ 
ID za DDV: _________________________________________________________________________ 

Naročnik: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51,1000 
Ljubljana 

Predmet javnega razpisa: DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH BOLNIŠKIH 
NEGOVALNIH POSTELJ 

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. __________ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 

1. Skupna vrednost ponudbe (10 postelj): 

          

2. Ponujen rok dobave    

 

 

 
kos CENA V EUR 

BREZ DDV 
VREDNOST DDV  CENA V EUR Z 

DDV 

Skupna ponujena cena za 
dobavo, montažo in 

vzdrževanje bolniških 
postelj – 

Vrtnica II. nadstopje  

5  

 

 

 

 

 
 

Skupna ponujena cena za 
dobavo, montažo in 

vzdrževanje bolniških 
postelj – 

Vrtnica III. nadstopje 

5   

 

SKUPAJ PONUDBENA 
CENA (1+2) 

 

Ponujen ROK DOBAVE  

 

 

________ dni od podpisa pogodbe 



Pričakuje se dobava najmanj v 30 koledarskih dneh in največ v 60 koledarskih dneh.  

3. Splošni garancijski rok    

 

Minimalna zahtevana garancija je 24 mesecev (2 leti), maksimalna 60 mesecev (5 let). 

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del.  

V končni ponudbeni ceni so zajeti:  

− pakiranje,  
− stroški prevoza,  
− zavarovanje prevoza,  
− montaža sistema, zagon in preskus delovanja, 
− priročnik za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,  
− garancije,  
− predaja vseh certifikatov, 
− CE izjavo o skladnosti,  
− carinske dajatve,  
− stroški overitve,  
− uvozne pristojbine, DDV in drugi davke. 

 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 31. 8. 2018 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme 
kadarkoli pred tem datumom.  
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost 
dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi 
informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo po podpisu pogodbe najkasneje v 3 dneh priskrbeli zahtevano 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavili opremo v _______ (minimalno 30 dni –
maksimalno 60 koledarskih dni) dnevnem roku od začetka veljavnosti pogodbe.  
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  

 

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:   

 

Ponujen SPLOŠEN GARANCIJSKI ROK  

 

 

__________mesecev 


