priloga 1 – Podatki o ponudniku in ponudbi
PREDMET NAROČILA: IZVAJANJE STORITVE REŠEVANJA IZ VODE NA CENTRALNI PLAŽI
PORTOROŽ IN PLAŽI LUCIJA ZA SEZONE 2022, 2023 IN 2024
PONUDBA št.: ______________________
V postopku oddaje javnega naročila blaga na splošnem področju po postopku oddaje naročila
male vrednosti za »IZVAJANJE STORITVE REŠEVANJA IZ VODE NA CENTRALNI PLAŽI PORTOROŽ
IN PLAŽI LUCIJA ZA SEZONE 2022, 2023 IN 2024« 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.
Ponudbena cena brez DDV za eno poletno sezono
22% DDV

EUR
EUR

SKUPAJ Z DDV

EUR

(z besedo: ______________________________________________ evrov in __/100).
Cena se bo vsako leto usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični
urad Republike Slovenije.
1. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih na največ dve (2) decimalni mesti natančno.
2. Ponudba velja za celotno naročilo in 120 dni po roku za oddajo ponudb.
PODATKI O PONUDNIKU
Firma:
Naslov:
Zakoniti zastopnik oziroma
oseba pooblaščena za podpis
pogodbe
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Kontaktna oseba:
Elektronska
osebe:

pošta

kontaktne

Matična številka:
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 1 – podatki o ponudniku in ponudbi v razdelek
»Predračun«

1

Izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

