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OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 

Naziv ponudnika: ................................................................................................................................  
 
Naslov ponudnika: ...............................................................................................................................  
 
Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 
Predmet javnega razpisa: Sukcesivna dobava zdravila botulin toksin 
 

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

SKLOP ZDRAVILNA  JAKOST ENOTA KOLIČINA CENA  CENA  CENA EM VREDNOST REGISTRIRANO 

 

UČINKOVINA   MERE    EM EM Z DDV   IME 

      (EM)   
BREZ 
DDV 

Z 
DDV 

S 
POPUSTOM     

          (€) (€) (€) (€)   

 

toksin 
Clostridium  500 enot viala 300           

1. 
botulinum tipa 
A*                 

                    

  
toksin 
Clostridium  100 enot viala 100           

2. 
botulinum tipa 
A**                 

                    

 

Opombe: 

*v obliki hemaglutininskega kompleksa, enota=kot pri Dysportu 

**brez beljakovin, ki tvorijo komplekse, enota=kot pri Xeominu 

 
Ponudnik poda ceno za en sklop ali oba sklopa. Količine so okvirne. 
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V končni ponudbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa in 
podobno), morebitni popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cena je fiksna za vse obdobje 
trajanja veljavnosti pogodbe. 
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 31. 10. 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 priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  
 
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  
 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 

� popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina 
in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 

� lahko popravi računske napake zaradi nepravilno izvedene, s strani naročnika vnaprej določene 
matematične operacije, v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi 
računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, 
izračuna vrednost ponudbe s  pravilno izvedbo matematične operacije, 

� napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  
 
.......................................................................................... 
 
Žig:        Kraj in datum: ....................................... 
 


