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Javno naročilo 

Naročnik 

NIJZ  

Trubarjeva cesta 2 

1000 LJUBLJANA 

Oznaka 32K060520 

Ime posla OBNOVA HLADILNE KOMORE ZA SKLADIŠČENJE ZDRAVIL 

 

Ponudnik: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

PREDRAČUN 
 

A OBNOVA HLADILNE KOMORE ZA SKLADIŠČENJE ZDRAVIL 

 

 

Storitev 
 

Cena v € brez DDV Cena v € z DDV 

Obnova hladilne komore 
 

  

  

REDNI PREGLEDI IN VZDRŽEVALNA DELA 

B REDNI/PERIODIČNI PREGLEDI 

Navodilo: Ponudnik v obrazec  vpiše ceno letnega rednih pregleda v € z DDV, katerega 

obseg je predviden v skladu z navodili proizvajalca tehnološke opreme. Ponudnik si mora 

v redni pregled všteti vse predvidene stroške (delovne ure, kilometrina, potovalna ura 

in potreben material). Naročnik naknadno ne bo priznal nobenih stroškov vezanih na 

redni/periodični pregled. Redni/periodični pregledi se opravljajo 2x letno; v času 

garancijske dobe so brezplačni.  
 

Obseg rednih servisnih storitev  Vrednost redne 
rednega/periodičnega 
pregleda v letu (v € brez 
DDV) za eno leto 

Vrednost redne 
rednega/periodičnega 
pregleda v letu (v € z 
DDV) za eno leto 

V skladu z navodili proizvajalca 
tehnološke opreme. 
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C VZDRŽEVALNA DELA 

 

Navodilo: Ponudnik v razpredelnico vpiše ceno za urno postavko vzdrževalnih del (v EUR 

z DDV). Ponudnik lahko obračuna kilometrino, ki pa ne sme presegati vrednosti, kot jo 

predvideva 3. odstavek 5. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18), ki 

trenutno znaša 0,37 € za vsak prevožen kilometer. 

 

 
SKUPAJ VZDRŽEVALNA DELA                                               __________            __________          

 

 

SKUPAJ  A + B + C            ______________            ______________ 
   

                                                                                   v € brez DDV                                                                              v € z DDV                                                   
 

Razpisno dokumentacijo smo pregledali, smo z njo seznanjeni, jo razumemo in 

ugotavljamo, da ne vsebuje nobenih napak ali pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale 

predložitev popolne ponudbe. Sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter 

odgovarjamo in prevzemamo polno odgovornost za resničnost naše ponudbe.   

 

Cena za obnovo hladilne komore je fiksna in nespremenljiva do dokončanja vseh 

pogodbenih del.  

 

Cena rednih/periodičnih pregledov in urna postavka vzdrževalnih del se po izteku 

garancijske dobe lahko spremenita, toda le enkrat v letu, največ do uradno objavljenega 

indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, za kar pogodbeni stranki skleneta aneks k 

pogodbi.   

 

Ponudba velja vsaj do __________. 

 

Obrazec P-4: Predračun je priloga kasneje sklenjene pogodbe. 

 

V/na ___________, dne __________        

 

Št. ___________________________      

 

                                                                             

Ime in priimek: 

           

   Žig in podpis: 

Vrsta stroška 
 

Enota mere (EM) Cena na EM  
(v € brez DDV) 

Cena na EM  
(v € z DDV) 

Urna postavka: delavnik 
 

1 ura   

Urna postavka: delavnik, 
izven delovnega časa 

1 ura   

Urna postavka: sobota, 
nedelja, prazniki 

1 ura   


