
PRILOGA št. 1 

PONUDBA IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)1 

Na osnovi javnega razpisa »Vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini Log - Dragomer 
v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 03. 12. 
2018 pod številko objave JN008286/2018-W01, dajemo ponudbo, kot sledi: 
 

Številka ponudbe:  

Datum:   

 
 

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži): 

 

Samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci* 

 

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastop ali s podizvajalci, ponudnik (poleg 

zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o 

ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2. 

 

PONUDNIK2: 

Naziv:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

 

PONUDBO ODDAJAMO ZA (ustrezno označite/obkrožite) 

 

SKLOP 1 SKLOP 2 

 

SKLOP 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba 
in povzetek predračuna (rekapitulacija)« (priloga št. 1) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem 
odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« (Excelov dokument; priloga št. 1a) pa naloži v 
razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Ponudba in povzetek 
predračuna (rekapitulacija) (Priloga št. 1)« - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Ponudbenim 
predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem 
ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. 
2 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja. 



PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST po sklopih, KOT je 

NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU, Prilogi št. 1a)   

 

Sklop Naziv sklopa 
Ponudbena vrednost 

sklopa [v € brez DDV] 

SKLOP 1 Vzdrževanje cest in javnih površin  

SKLOP 2 Košnja trave na bankinah in brežinah  

SKLOP 3 Barvanje talne prometne signalizacije  

SKUPNA VREDNOST V € BREZ DDV  

 

 
Ocenjuje se posamezen sklop in sicer sklop v celoti.  
 
 
PONUDBENI POGOJI: 

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 14. 03. 2019. 
2. Ponudbene cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas trajanja 

okvirnega sporazuma. 
 
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru 
odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v 
zvezi z izdelavo ponudb. 
 
 

KRAJ 
 

 PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in 

podpis 
 
 

DATUM 

 


