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PONUDBA 
 
 
NAROČNIK: 

Firma oz. ime: 
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH 
DEJAVNOSTI 

Naslov: 
FRANKOPANSKA ULICA 9 
1000 LJUBLJANA 

Predmet javnega naročila: 
Nakup in dobava okoljsko manj 
obremenjujočih čistil, pripomočkov za 
čiščenje in papirne galanterije 

 
 
 
PONUDNIK: 

 Ponudnik 
Partner v skupni 

ponudbi 

Firma oz. ime:  
 

Naslov:  
 

Zakoniti zastopnik:  
 

Davčna številka:  
 

Matična številka:  
 

Številka transakcijskega 
računa: 

 
 

Številka telefona:  
 

Elektronska pošta za 
obveščanje ponudnika: 

 
 

Kontaktna oseba ponudnika 
za obveščanje: 

 
 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe: 

 
 

Ponudnik je MSP: 
(MSP – kot je opredeljeno v 
Priporočilu Komisije 
2003/361/ES)

DA                       NE DA                       NE 
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DA                       NE  

 
S podpisom zakoniti zastopnik ponudnika pooblaščam naročnika CENTER ŠOLSKIH IN 
OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega 
naročila »Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za čiščenje in 
papirne galanterije« na podlagi zgoraj navedenih podatkov od Ministrstva za pravosodje 
pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe. 
 
 
Datum: __________________    Podpis ponudnika 
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PONUDBEN PREDRAČUN 

Št._________ 

Nakup in dobava okoljsko manj obremenjujočih čistil, pripomočkov za 
čiščenje in papirne galanterije 

Cena v EUR brez DDV ______________ 

DDV ______________ 

Cena v EUR z DDV ______________ 

Ponudnik mora navesti v predračunu ponudbeno ceno v evrih. Ponudbena cena mora 
vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske) in popuste.  

Naknadno naročnik ne bo priznaval  nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
Ponudbena cena posameznih artiklov je fiksna ves čas trajanja okvirnega sporazuma, to je 30 
mesecev. 

Pri oblikovanju ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati, da morajo dobave artiklov 
zagotoviti na vse organizacijske enote naročnika, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji, 
razloženo franco skladišče. V primeru, da bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma 
naročnik v upravljanje pridobil novo organizacijsko enoto, bo ponudnik zagotovil dostavo tudi 
na novo organizacijsko enoto naročnika. 

 
Ponudnika zagotavlja javno dostopno spletno stran v slovenskem jeziku:  
(ponudnik ustrezno obkroži)  
DA        NE 
 

Ponudnika ima zagotovljeno spletno naročanje: (ponudnik ustrezno obkroži)  
DA        NE 
 

Trajanje pogodbe: 30 mesecev.  

Veljavnost ponudbe: 1. 4. 2020. 

 
Datum: __________________    Podpis ponudnika 
 
* Priloge:  

- Ponudbeni predračun (Excel datoteka) 
 


