
PRILOGA št. 1 

PREDRAČUN IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)1 

Na osnovi javnega razpisa »Dobava bagra goseničarja s priključki – po sistemu staro za novo 
- ponovno«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 08.09.2021 pod številko objave 
JN006129/2021-W01, dajemo ponudbo, kot sledi: 
 

Številka ponudbe:  

 
 

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:  

 

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT je NAVEDENA V PONUDBENEM 

PREDRAČUNU   

 

 
Skupna končna ponudbena vrednost brez DDV: 

 

 

DDV 22 %:  

 
Skupna končna ponudbena vrednost vključno z 

DDV 
 

 

 

                                                             
1 Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni 
ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna 
samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel 
ali pdf, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena 
vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta 
razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. 
V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku 
predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim 
Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, 
ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 
2 V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja. 



 
 
PONUDBENI POGOJI: 

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 22. 1. 2022. 
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 ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški v 
zvezi z izdelavo ponudb. 
 
 

KRAJ 
 

 PONUDNIK 
ime in priimek zakonitega zastopnika in 

podpis 
 DATUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


