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OBR5 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 
STORITVE VAROVANJA (priloga predračuna): 
 
a. področje dela: 
- organizacija in izvajanje fizičnega varovanja in drugega premoženja po Načrtu varovanja, 
- nadzor vstopanja in izstopanja zaposlenih in obiskovalcev, 
- posredovanje informacij, 
- nadzor varnostno signalnih sistemov, 
- občasna dnevna kontrola varnostnikov. 
- priklop protivlomne alarmne naprave na varnostno nadzorni center (VNC) s 

pripravljenostjo na intervencijo za objekt Lekarna Soča, 
- priklop alarmne naprave na VNC s pripravljenostjo na intervencijo v primeru poziva s 

panik tipko za objekt Lekarna Soča ter 
- intervencija na signal naprave in na klic. 
 
b. cilji: 

- nadzor nad objekti, 
- nadzor nad gibanjem oseb v področju varovanja, 
- zagotavljanje hišnega reda (delavci, pacienti, nočni mir, parkiranje vozil, zaklepanje 

vrat), 
- nadzor nad delovanjem dvigal in varnostno signalnih naprav, 
- evidentiranje dogodkov. 

 
c. licence in pogoji za opravljanje varovanja 

- licenca za varovanje ljudi in premoženja,  
- licenca za upravljanje z VNC ali s pogodbo zagotovljen VNC, 

 
d. potrebni delovni čas: 

- za opravljanje prvih petih alinej področja dela je potrebna prisotnost delavca izvajalca 
ob delavnikih 12,5 ur in sicer od 18.30 ure do 7.00 ure naslednjega dne, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa 24 ur od 0.00 ure do 24.00 ure in do 7.00 ure delovnega dne z 
občasno dnevno kontrolo varnostnikov 
 

- za opravljanje šeste, sedme in osme alineje se obračuna mesečni priklop in ena 
posamezna intervencija na mesec; 

 
e. cena: 
 
1). na mesec recepcija Vrtnica in vratarnica Orhideja povprečno 1014,34 ur rednega dela 
varnostnikov po neto (brez DDV) _______________ EUR  na uro x 48 mesecev  = SKUPAJ 
(1) _______________  EUR   
 
2) mesečni priklop protivlomnega alarmnega sistema na VNC in pripravljenost na 
intervencijo po neto (brez DDV)_____________ EUR x 48 mesecev = SKUPAJ 
(2)__________ EUR 
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3) mesečni priklop alarmnega signala panik tipke na VNC in pripravljenost za intervencijo po 
neto (brez DDV)_________________ EUR x 48 mesecev = SKUPAJ (3)__________EUR, 
 
4) ena intervencija na signal alarmne naprave na mesec po neto (brez DDV)_____ EUR x 48 
mesecev = SKUPAJ (4)________ EUR, 
 
5) ena intervencija na klic, ena začetna ura na mesec po neto (brez DDV) ______ EUR x 48 
mesecev = SKUPAJ (5)_______________ EUR, 
 
 
SKUPNO: (SKUPAJ (1-5)) =    ________________  EUR                                                                                                  
 
 +   DAVEK _________________ EUR  
 
= SKUPAJ__________________  EUR  
 
f. usklajevanje cen:   
cene so fiksne za celo dobo trajanja pogodb.   
 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do 31. 3. 2019 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. 

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. 
 

Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  

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


