Obrazec »Ponudbeni predračun«

PONUDBENI PREDRAČUN
PREDMET NAROČILA: »Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del za
dokončanje obnove-rekonstrukcije objekta Palača Baseggio, Kreljeva ulica 6, parcela št.
552 K.O. 2605-KOPER za ZRS Koper«.
V postopku oddaje predmetnega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.
objave JN______________/2021, ponudnik
________________________________________________________________
/ naziv in naslov ponudnika/
podaja ponudbo za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca ter priloženega izpolnjenega obrazca
popis del in priloženega cenika kalkulativnih elementov:
Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške izvedbe naročila. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni
tudi materialni stroški. Ponudba naj poleg vseh stroškov ponudnika in davkov v celoti vključuje tudi
stroške koordinacije in sodelovanja z naročnikom, administracije, izdelavo priporočil, tudi vrednost
vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del.
Vrednost pogodbenih del je fiksna.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe preučil, pregledal in razumel celotno
razpisno dokumentacijo za predmetno naročilo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov in se je
seznanil z vsemi okoliščinami, ki lahko vplivajo na izvedbo del, ter na podlagi vsega tega tudi pripravil
in oddal svojo ponudbo, kot sledi:
Vrednost brez
DDV (v EUR)

DDV (22%)
v EUR

Skupaj z DDV
v EUR

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
(GOI) del za dokončanje obnove-rekonstrukcije
objekta Palača Baseggio, Kreljeva ulica 6, parcela
št. 552 K.O. 2605-KOPER za ZRS Koper
z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.
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Obrazec »Ponudbeni predračun«

Pogoji ponudbe:
1. Veljavnost ponudbe je do ______________.
2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru
odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudnikom nobeni stroški v zvezi z
izdelavo ponudb.
3. Ponudbena cena (skupna) in ponudbena cena za vsako postavko v popisu del je fiksna in vključuje
vse stroške, davke, prispevke in druge dajatve v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo. Plačilo
za dela se izvede glede na dejansko izvedene količine v okviru posameznih postavk.
4. Plačilni pogoji in predvideni roki za izvedbo in dokončanje del so razvidni iz pogodbe ter razpisne
dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.
5. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po
navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji.
6. Z oddajo ponudbe se zavezujemo, da bomo kot izbrani ponudnik v skladu z določbami razpisne
dokumentacije naročniku izročili zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
7. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum

Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika:

________________

__________________________________

PRILOGA:
- Izpolnjena preglednica popis del (EXCEL tabela), naložena v zavihek »Druge priloge«,
- Cenik kalkulativnih elementov, naložen v zavihek »Druge priloge«.
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