POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT je
NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

EUR

Ponudbena cena (brez DDV):

Zagotavljamo dobavni rok:

dni

KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE
OSEBE:
TELEFON:
TELEFAKS:
ID ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA
PONUDNIKA:
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH
RAČUNOV:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN
POGODBE:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VROČANJE
Ime in priimek, ulica in hišna
številka, kraj v Republiki
Sloveniji
(izpolni ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji)
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Priloge:

Ime in priimek: _______________________

Kraj in datum:

Opis projekta:
V okviru projekta se je uredilo tržne prostore za lokalne tržnice v občinah Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž. Zagotovilo se bo premične prodajne hišice, stojnice in drugo spremljajočo opremo. V
tržnici Ormož se bo zagotovilo tudi notranjo opremo.
Z projektom želimo doseči:
- urejenost tržnih prostorov, opremljenost
- vzpostavitev pogojev za delovanje tržnice

s

premičnimi

prodajnimi

hišicami,

stojnicami

- možnost razvoj podeželja z vzpostavitvijo pogojev za uspešno prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov
in storitev
možnost
zagotavljanja
dodatnih
- vzpostavitev upravljanja tržnice

virov

dohodkov

na

podeželju

in

kmetijah

Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe
pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih poročil. Rok plačila je 30 dni od datuma
prejema računa. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot
uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega
izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil
podizvajalcem. 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.
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Ponudbena cena mora vsebovati stroške izvedbe naloge utemeljeno s predvidenim obsegom
del. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni tudi materialni stroški. Ponudba naj v ceni
posameznih del vključuje poleg vseh stroškov ponudnika in davkov tudi stroške koordinacije,
sodelovanja z naročnikom in drugimi izdelovalci posameznih nalog, ki so potrebne za izvedbo
del.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila naročila
ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del. Upošteva se, da je ponudnik pred
oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in
ostalih dajatev v RS, da je v celoti proučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih
podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.

Skupna rekapitulacija
SKLOP

EUR brez DDV

DDV

EUR z DDV

Oprema tržnice ORMOŽ
Oprema tržnice Ormož - KUHINJA
Oprema tržnice Središče ob Dravi
Oprema tržnice Sveti Tomaž

SKUPAJ

Datum:

Žig:

Podpis:
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