
 
 

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: 
 
 
na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave _________dne 
________in po pregledu razpisne dokumentacije za izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih 
soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV 
 

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) 

 
 Naziv družbe Sedež  
Vodilni partner 
 

  

 
Partner 

  

 
Partner 
 

  

 
 Podizvajalci (če ponudnik sodeluje z več podizvajalci kot je prostora v tabeli, naj se 

navedejo pod tabelo) 
 

 Naziv družbe Sedež  
 
 

  

 
 

  



 
A: CENA za večstanovanjsko sosesko POLJE I na naslovih POLJE 371, 372, 373, 374, 375, 376 

 
  Količina Cena brez DDV 
UPRAVLJANJE    
 Stanovanje 1 enota  

 
 Parkirno mesto 1 enota  
OBRATOVANJE     
 Čiščenje in urejanje – okolice 

 
1 enota  

 Hišniško vzdrževanje 1 enota  
 

SKUPAJ cena brez DDV 
(seštevek vseh postavk) 

   
 
 

 
B: CENA za večstanovanjsko sosesko POLJE II na naslovih ZADOBROVŠKA 10, 10A, 10B, 10C, 
10D, 10E 

 
  Količina Cena brez DDV 
UPRAVLJANJE    
 Stanovanje 1 enota  

 
 Parkirno mesto 1 enota  
OBRATOVANJE     
 Čiščenje in urejanje – okolice 

 
1 enota  

 Hišniško vzdrževanje 1 enota  
 

SKUPAJ cena brez DDV 
(seštevek vseh postavk) 

   
 
 

 
C: CENA za večstanovanjsko sosesko POLJE III na naslovih POLJE 377, 378, 379, 380, 381, 382 

 
  Količina Cena brez DDV 
UPRAVLJANJE    
 Stanovanje 1 enota  

 
 Parkirno mesto 1 enota  
OBRATOVANJE     
 Čiščenje in urejanje – okolice 

 
1enota  

 Hišniško vzdrževanje 1 enota  
 

SKUPAJ cena brez DDV 
(seštevek vseh postavk) 

   
 
 

 
 



D: CENA za večstanovanjsko sosesko POLJE IV na naslovih Polje 383 -384 

 
  Količina Cena brez DDV 
UPRAVLJANJE    
 Stanovanje 1 enota  

 
 Parkirno mesto 1 enota  
OBRATOVANJE     
 Čiščenje in urejanje – okolice 

 
1 enota  

 Hišniško vzdrževanje 1 enota  
 

SKUPAJ cena brez DDV 
(seštevek vseh postavk) 

   
 
 

 
 

 

SKUPAJ PONUDBENA CENA BREZ 
DDV ZA VSE POSTAVKE A+B+C+D 
 

 
                                                       
 
 
EUR BREZ DDV 

 
 
 
 

 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.  
 
 
  Opcija ponudbe 

 
Opcija naše ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 
 
 
 Ostalo 

 
Sprejemamo pogoje in zahteve iz celotne pregledane in izpolnjene razpisne dokumentacije, ki je bila 
dovolj jasna, in na katero nimamo pripomb. 
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