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POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 

Ponudnik: KS Škale-Hrastovec 
 
Predmet javnega naročila: Dobava in vgradnja tampona 
 
Vrsta postopka: enostavni postopek 
 
Rok za predložitev ponudb je do  5. 4. 2014. 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji 
oddajo svojo ponudbo. 
 
Kratek opis naročila: 
Dobava in vgradnja 90 t tampona za posip nekategoriziranih cest po priloženem seznamu. 
Dobava in vgradnja mora biti končana do 20. 4. 2014.  
 
Navodila za izdelavo ponudbe: 
 
1. Zbiranje ponudb se izvaja po 30. členu Pravilniku o finančnem poslovanju sveta KS Škale-

Hrastovec.   
 
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v 

slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v EUR. 
 

3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.  
 

4. Ponudba mora biti veljavna do 20. 4. 2014. 
 
5. Rok plačila je 30. dan in začne teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega 

računa. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika. 
 
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, 

kontaktna oseba Božidar REPNIK. 
 
7. Načini oddaje ponudb: 

1. Pisno na naslov: KS ŠKALE-HRASTOVEC, Škale 85/b, 3320 VELENJE. 
2. Po e-pošti: bozidar.repnik@te-sostanj.si ali skale@ks-velenje.si    

 
 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: 

-  predložitev izpolnjenih, podpisanih in žigosanih obrazcev iz točke 3, 
-  vse ostale zahteve iz tega povabila. 
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8. Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: 

Št: Merilo Udeležba 

1. Najnižja cena 100% 

 
Predviden rok izbire je 6. 3. 2014. 
 
9. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku 8 dni od poziva naročnika k 

podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne pristopi k podpisu pogodbe, 
se šteje, da je od pogodbe odstopil. 

 
10. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 

določila izbiro določene ponudbe. 
 
 
Pripravil: Božidar REPNIK 
 


