Priloga 1 – Podatki o ponudniku in ponudbi

PREDMET NAROČILA: IZVAJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE - CENTRALNA PLAŽA
PORTOROŽ ZA SEZONO 2021

PONUDBA št.: ___________________________
V postopku oddaje javnega naročila blaga na splošnem področju po postopku oddaje naročila
male vrednosti za izvedbo »IZVAJANJE STORITEV REŠEVANJA IZ VODE – CENTRALNA PLAŽA
PORTOROŽ ZA SEZONO 2021« naročniku izjavljamo, da smo skrbno preučili vso dokumentacijo v
zvezi s predmetnim javnim naročilom, in natančno preučili posredovane podatke in vse druge
dejavnike, ki bi lahko imeli vpliv na ceno in smo v celoti razumeli vso dokumentacijo, ugotovili, da
ne vsebuje nobenih napak ali drugih pomanjkljivosti in se strinjamo ter sprejemamo vso
dokumentacijo. V skladu s tem ponujamo izvedbo predmetnega javnega naročila.

(z besedo: _____________________________________________________ evrov in _____ /100).
1. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih na največ dve ( 2 ) decimalni mesti natančno.
2. Ponudba velja za celotno naročilo in 150 dni po roku za oddajo ponudb.

PODATKI O PONUDNIKU
Firma:
Naslov:
Zakoniti zastopnik oziroma
oseba pooblaščena za podpis
pogodbe:
Kontaktna oseba:
Elektronska
osebe:

pošta

kontaktne

Matična številka:
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. - Azienda pubblica OKOLJE Pirano, s.r.l.
Arze-Arse 1b, 6330 Piran-Pirano | T: 05 61 750 00 | F: 05 61 750 15 | 080 88 15 | E: info@okoljepiran.si | www.okoljepiran.si
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 10095300 | Višina osnovnega kapitala: 1.151.086,00 EUR | Matična št.: 5105633 | ID št. za DDV: SI73819174

Identifikacijska številka za DDV:
Številke transakcijskih računov:
Telefon:
Elektronska pošta:
Pooblaščena oseba za vročanje
pošte v Sloveniji1:

Ponudnik/Vodilni partner:

_____________________
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

______________________
(podpis)

Navodilo: Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše ponudnik.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži obrazec Priloga 1 – Podatki o ponudniku in ponudbi v razdelek
»Predračun«.

1

Izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

