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Datum: 27.8.2012 

Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 

                                                                                                                                      
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Ponudnik:  

 
Predmet javnega naročila: DOPOLNITEV VIDEO  NADZORA V DIJAŠKEM DOMU 
BEŽIGRAD LJUBLJANA  
 
Orientacijska vrednost: 1.800,00 eur brez DDV 
 
Kratek opis naročila: NOČNA KAMERA, ZAMENJAVA OBJEKTIVA V OBSTOJEČI 
KAMERI 
 
Dodatni pogoji / zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:  

A. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo oziroma zavarovano 
odgovornost za dejavnost, ki je predmet naročila. Dokazilo - fotokopija ustrezne 
veljavne zavarovalne police za predmet naročila, ki jo ponudnik    predloži za  prilogo. 

B. Navodila za izdelavo ponudbe: 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v evrih. 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po 
naslednjem vrstnem redu: 

- Izjava 
- Ponudba 
- Predračun 
- fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za montažna zavarovanja 

 

Pozor: Vsi obrazci morajo biti žigosani in podpisani z odgovorne strani ponudnika. 

 

Neveljavne ponudbe (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene ponudnikom. 

 



Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene 
vrednosti seštejte. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano 
vrednost. Predračun mora biti veljaven do 90 dni. 
 
Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga 
oz. opravljeni storitvi. 
 
Pričetek del: Dela se bodo začela v mesecu septembru 2012.  
 
Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika. 
 
Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, 
kontaktna oseba: 
 
Kontaktna oseba za razpisno dokumentacijo: mag. Nataša Erjavec 
 
Načini oddaje ponudb: 
Pisno ali osebno na naslov ali po elektronski pošti: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, 
Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 
 
Možnost variantne ponudbe: NE 
 
Naročnik bo upošteval le pravočasne ponudbe, ki bodo predložene naročniku do dne 12. 9. 
2012 do 10:00 ure. 
 
Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: Najugodnejša 
ponudba. 
 
Predviden rok izbire je: 12.9.2012 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 
Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja s spremembami (Ur. list RS, št. 78/99, 90/99, 
110/02, 42/04, 61/05 in 78/06). 
 
Priloge:  

1. obrazec »Izjava« 
2. obrazec »Ponudba« 
3. obrazec »Predračun s popisom del« 

 
 

ravnateljica: 

mag. Nataša Erjavec



 

Ponudnik:   

 

Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana                    

                    
 

IZJAVA   
 

 ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila. 
 

Izjavljamo,  

 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril 
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna 
dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. 

 

2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica 
ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo 
opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam 
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 
v kateri imamo sedež. 

 

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 

 

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 

  

5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 



 

6.  Da smo zanesljivo podjetje in imamo zadostne kadrovske, finančne in tehnične 
kapacitete, da lahko nemoteno izvedemo predlagani projekt oz. projekte, ki so predmet 
ponudbe in javnega naročila. 

 

 

 

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 

izpostava _______________številka__________________ . 

              

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi  Zakona   
______________________  pridobili ustrezno dovoljenje, 
številka_______________izdano pri _____ dne________________ in smo člani 
naslednje organizacije:_________________________________(vpisati le v primeru, če 
mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije). 

 

C.  Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v  
Poslovni register Slovenije. 

 

 (če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili  

       točke  B, izpolnite točko C.) 

 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 

- Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila iz razpisne 
dokumentacije. S podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto. 

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 
sklenjenih v zadnjih treh letih. 

- vse kopije, ki so priložene k ponudbi, ustrezajo originalom. 



 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na povabilo k oddaji 
ponudbe 
za:________________________________________________________________. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični.  

 

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
gospodarski subjekt svoj sedež). 

 

 

 

  Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika: 



Ponudnik:  

Naročnik: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana 

P O N U D BA 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. ______ z dne_________, se 
prijavljamo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu s povabilom 
k oddaji ponudbe. 

 

01. Podatki o gospodarskem subjektu 

 

Firma oziroma ime 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Številka telefaxa 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 



Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

 

 

 Datum:                                                       Žig in podpis ponudnika: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


