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Ponudnik: 

____________________________  

____________________________ 

 
Naročnik:   
 
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN 
Dijaška 12 b 
5220 TOLMIN 

 
 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za dobavo pisarniškega materiala in papirja vam dajemo 
naslednjo 
 

PONUDBO 
 

I. 
V skladu s pogoji in zahtevami iz povabila k oddaji ponudbe z dne 12.11.2021 in glede na ostale 
zahteve naročnika, znaša končna vrednost naše ponudbe:  
 
____________________ EUR brez DDV 
 
z besedo: 
______________________________________________________________________________ 
 
Vrednosti brez DDV in z DDV ter skupni znesek pa so razvidne v specifikaciji. 
 

II. 
Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je vrednost ponudbe fiksna in da se v času od podpisa 
pogodbe do 30. novembra 2023 ne bo spremenila.  
 

Naročniku izjavljamo, da smo pri oblikovanju vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki 
vplivajo na izračun cene. 

 
III. 

Plačilni rok: 
Naročniku, izjavljamo, da: 
 

- sprejemamo 30 dnevni brezobrestni plačilni rok po datumu izdaje računa, oziroma  

- ponujamo ____________ dnevni brezobrestni rok po datumu izdaje računa, ki ga bomo 

izstavili _______________________________, 

- da bomo k računu priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim 

blagom. 

VI. 

Dobavni rok  je: takoj po podpisu pogodbe od 1.12.2021 dalje. 
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V. 

Odzivni čas v primeru potrebe je:  __________  delovnih ur od prejema poziva s strani naročnika. 

 
VI. 

Morebitne druge ugodnosti: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

VII. 
Podatki o ponudniku: 

naziv ponudnika 
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

naslov in kraj ponudnika 
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

telefon  

elektronska pošta  

matična številka  

ID za DDV  

številka transakcijskega računa in 
banka 

 

odgovorna oseba za podpis pogodbe  

funkcija odgovorne osebe za podpis 
pogodbe  

 

kontaktna oseba  

telefon kontaktne osebe  

 
VIII. 

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (obvezno ustrezno obkrožite!): 

1. NE BOMO sodelovali s podizvajalci 

2. BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

 

št. naziv naslov vrsta oddanih del 
vrednost  

oddanih del 
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Obenem izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v 
celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli in da imamo plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.  

 
 
Ponudba velja do vključno 30.11.2023. 
 
 
 
 
 
kraj: ____________________ 
 
datum: ____________________   žig  podpis odgovorne osebe 
        
         ____________________ 
 

 
 
 


