PODATKI O PONUDNIKU IN OBRAZEC PONUDBE
Ponudnik (naziv in sedež družbe):
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Naslov:
Elektronski naslov:

TRR:

Številka telefona:

Številka faksa:

Kontaktna oseba:
Vsi zakoniti zastopniki ponudnika:
_______________________________________________________________________________
na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave _________dne
________in po pregledu razpisne dokumentacije za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z
nadzorom pri vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana,
dajem(o) ponudbo št. ______________ kot (ustrezno obkrožite)


Samostojni ponudnik



Skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov, kjer je vodilni partner (če s skupno
ponudbo nastopa več partnerjev kot je prostora v tabeli, naj se navedejo pod tabelo)

Vodilni partner
Partner
Partner

Naziv družbe

Sedež



Podizvajalci (če ponudnik sodeluje z več podizvajalci kot je prostora v tabeli, naj se
navedejo pod tabelo)
Naziv, naslov

Matična številka, ID za Vrsta del
DDV

PONUDBENA CENA
1. Ponudbeni znesek za izdelavo elaborata (brez DDV) in izvajanje nadzora (brez DDV):

1

Stopnja
zahtevnosti Cena elaborata/enota v EUR Cena nadzora/enota v EUR brez
obravnave
brez DDV
DDV
Manj zahtevna

2

Zahtevna

2. Ponudbeni znesek za izdelavo elaborata - poročila:
Cena v EUR brez DDV/enota
Izdelava poročila
SKUPAJ SEŠTEVEK POSTAVK 1 +2

EUR brez DDV

3. Ponudbeni zneski za plačilo storitev v okviru dodatnih obravnav znašajo:
Vrsta obravnave
1
2

Izdelava načrta električnega NN
priključka
Izdelava načrta strojnih instalacij
ogrevanja (PZI)
in pridobitev
soglasja za priključitev s strani
Energetike d.d.

Cena v EUR brez DDV/enota

3

4
5

Priprava in izdelava načrta elektro
instalacij (PZI) in pridobitev
potrebnih soglasij s strani Elektra
Ljubljane d.d
Priprava projekta in tehničnih risb
pri združevanju dveh enot v eno
stanovanje
Pridobljeno
soglasje
etažnega
lastnika
SKUPAJ

DODATNE REFERENČNE IZJAVE
Število dodatnih referenčnih izjav
Vodja nadzora

3. Rok izvedbe
Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po podpisu pogodbe
oziroma po prejemu obvestila o pričetku del, in da bomo vsa dela navedena v pogodbi dokončali v
pogodbenem roku.
4. Opcija ponudbe
Opcija naše ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
5. Ostalo
Sprejemamo pogoje in zahteve iz celotne pregledane in izpolnjene razpisne dokumentacije, ki je bila
dovolj jasna, in na katero nimamo pripomb.

