
 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – naročilo male vrednosti (NMV) 
 

1. Zaporedna številka naročila: 10N140441 
2. Naročnik (ime zavoda z naslovom in davčno številko): Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Novi 
trg 2, 1000 Ljubljana  
ID DDV: SI38048183 
 
3. Prejemnik (OE/inštitut):Geografski inštitut Antona Melika 
4. Predmet naročila: ( gradnja): Adaptacija prostorov Geografskega inštituta ZRC SAZU na Gosposki 
ul 13 v Ljubljani 
 
5. Ocenjena vrednost adaptacije brez DDV: 59.000  EUR 
 
 
Vabimo Vas, da na predloženih obrazcih pošljete ponudbo za izvedbo gradenj in sicer za:  
Za celotno adaptacijo 
ali po sklopih;  
Sklop 1_I. Zaščita prostorov, kise adaptirajo,II. Rušitvena dela, III. Zidarska dela 
 
Sklop 2_IV. Mizarska dela 
 
Sklop 3_V .Slikopleskarska dela 
 
Sklop 4_V .Parket 
 
Sklop 5_VII. Kamen 
 
Sklop 6 _VIII. Steklarska dela 
 
Sklop 7_IX. Elektroinštalacijska dela 
 
Sklop 8_X. Vodovod kanalizacija 
 
 
Ponudniki lahko oddate ponudbo: 
a) po pošti ali osebno  DA                  
 
 
V primeru oddaje ponudbe po pošti ali osebno morate kuverto označiti z napisom: »NE ODPIRAJ – 
PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO ŠT. GP 441.« 
 
Vlogo – ponudbo oddajte: 
- po pošti ali osebno na naslov zavoda: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana 
 
 
Ponudnik naj predloži naslednjo izpolnjeno in podpisano ter z žigom oziroma štampiljko opremljeno 
dokumentacijo: 

-     ponudbo 
- predračun 
- izjavo o izpolnjevanju pogojev 
- parafiran vzorec pogodbe (ustrezno označiti) 
 

Ponudba mora biti veljavna do 30.8.2014, kar ponudnik potrdi s podpisom ponudbe. 
 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
 
Rok plačila znaša do 30 dni  po opravljeni storitvi. 



 
Priložen obrazec Ponudba/Predračun izpolnite tako, da izpolnite vsa prazna polja.  V polje ponujeno 
vpišete predmet javnega naročila, ki ga ponujate. V ustrezna polja vpišete cene na enoto in jih 
pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti vpišete v stolpec cena za celotno ponujeno količino. 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. 
Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj je naveden v objavi javnega naročila, naročnik bo na vprašanja 
odgovoril najkasneje dan po izteku roka za sprejem ponudnikovih vprašanj. 
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 17.7.2014  ob 13 uri  na lokaciji Novi trg 2/I, sejna 
soba. 
 
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 42. člena ZJN-
2, kar potrjuje s podpisom obrazca Izjave, v primeru, da ga naročnik ne predvidi, pa s podpisom 
ponudbe. 
Dodatni pogoji naročnika so: 

- Sredstva naročnika so omejena. V primeru, da bo vrednost del po prejetih ponudbah bistveno 
višja kot po oceni si naročnik pridržuje pravico zmanjšati obseg del.  

- Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih in zakonsko zahtevanih pogojev bo naročnik sklenil 
pogodbo s ponudnikom, ki bo po predračunu oddal najugodnejšo ponudbo, ob upoštevanju 
naslednjih meril: 

 
- najnižja cena 

 
 
 
Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do dne 17.7.2014 do 12 ure. 
 
 
 
Ljubljana, 10.7.2014 
 

 
        Direktor: 
        Prof. Dr. Oto LUTHAR        
                                                        
________________________________________ 

 
 

 


