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OBR 3 - PONUDBENI PREDRAČUN 
 

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

 

1. merilo: 

 

2. merilo: 

 

 
CENA V EUR BREZ 

DDV 
VREDNOST 

DDV  
CENA V EUR Z 

DDV 

Faza 1  

 

 

 

 

 

 

 

Faza 2 

  

 

Faza 3  

  

 

Skupna pogodbena cena 

  

 

 

Ponujen ROK IZVEDBE DEL FAZA I 

(oddelek v letu 2018) 

 

________ koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo 

Dela se bodo izvajala razdeljeno v podfazah, in sicer se izvaja 
največ dve bolniški sobi naenkrat. Preostali del oddelka deluje 
nemoteno. 

Ponujen ROK IZVEDBE DEL FAZA II 

(oddelek v letu 2019) 

________ koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo 

Dela se bodo izvajala razdeljeno v podfazah, in sicer se izvaja 
največ dve bolniški sobi naenkrat.  Preostali del oddelka 
deluje nemoteno. 



462-1/2018-2/3 Dobava in montaža sestrskega klica, rekonstrukcija električnih inštalacij in električne opreme v objektu 

Vrtnica 

 

 

Ponudnik bo vsa pogodbena dela izvedel v ____________ koledarskih dneh.  

 

3. merilo: 

 

Minimalna zahtevana splošna garancija je 24 mesecev (2 leti), maksimalna 60 mesecev (5 let). Splošna 
garancija se nanaša tako na zagotavljanje garancije na sistem sestrskega klica, sistem javljanja požara 
ter ostala inštalacijska dela, ki so predmet tega javnega razpisa. 

 

Strinjamo se, da ta ponudba velja do 30. 11. 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. 

 
Izjavljamo, da: 

� se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez kakršnih koli omejitev; 

� smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila, 

� smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
� bomo zagotovili kompatibilnost ponujenih vgrajenih sistemov z obstoječimi sistemi na 

oddelkih URI – Soča  
� razpolagamo z osebjem, ki so strokovno usposobljeni za montažo in vzdrževanje 

celovitega sestrskega sistema ter sistema javljanja požara, 
� Ponudnik zagotavlja, da razpolaga z osebjem, ki so strokovno usposobljeni za montažo in 

vzdrževanje vgrajenih sistemov, 
� Ponudnik zagotavlja, da bo nudil ustrezno tehnično in servisno podporo za vgrajene 

sisteme še najmanj 5 let po poteku garancijske dobe 
� smo podali resnične oz. verodostojne izjave. 

 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 

Ponujen ROK IZVEDBE DEL FAZA III 

(oddelek v letu 2020) 

 

________ koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo 

Dela se bodo izvajala razdeljeno v podfazah, in sicer se izvaja 
največ dve bolniški sobi naenkrat.  Preostali del oddelka 
deluje nemoteno. 

Ponujen SPLOŠEN GARANCIJSKI ROK  

 

 

            __________mesecev 
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� 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.  

 

Datum: 

 

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:   

 


