Gimnazija Moste, Ljubljana
Evidenčni postopek, s pogajanji
Dobava šolskih obrokov

II.1 PONUDBA - PREDRAČUN
Ponudnik:
Naziv / ime
Sedež /naslov
Poštna številka in pošta
Davčna številka
Zavezanec za DDV:
Matična številka
Kontaktna oseba v zvezi s
postopkom
Elektronki naslov za
obveščanje v zvezi s
postopkom
Zakoniti zastopnik
ponudnika (razen za fizično
osebo)
Oseba, pooblaščena za
podpis pogodbe
Funkcija pooblaščene osebe
za podpis pogodbe

da / ne (obkrožite)

Ponudba št.
Po pregledu razpisne dokumentacije in popisa naročnika potrjujemo, da vam v okviru
predmetnega javnega naročila nudimo izvedbo predmeta javnega naročila z naslednjimi
ponudbenimi parametri:
1. Višina mesečne najemnine za najem poslovnega prostra, v katerem se izvaja javno
naročilo: ........ EUR brez DDV oziroma ............. EUR z DDV
2. Predlog jedilnika:
Priloga predračuna
3. Predlog promocije šolskih obrokov
Priloga predračuna - največ dve A4 strani
4. Dodatna gostinska ponudba ponudnika
Priloga predračuna - največ dve A4 strani
5. Priporočila šol
a.
b.
c.
6. Število let izkušenj priprave hrane za odraščajočo mladino (obkrožiti)
a. do 5 let
b. nad 5 do 8 let
c. nad 8 let
Reference ponudnika:
ZŠ
Naziv

Naslov

Kontaktna
oseba

Čas izvajanja

Gimnazija Moste, Ljubljana
Evidenčni postopek, s pogajanji
Dobava šolskih obrokov

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu z
razpisno dokumentacijo. Polega tega jamčimo, da izpolnjujemo vse tehnične in kadrovske
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, vključno z doseganjem okoljskih ciljev, ki
jih je določil naročnik.
Za pravilno izpolnitev pogodbe vam bomo najkasneje v roku 5 dni od podpisa pogodbe
dostavili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti v EUR z DDV.
Veljavnost ponudbe: 31.8.2018
Zavezujemo se, da bomo na poziv naročnika podaljšali veljavnost ponudbe.
Veljavnost pogodbe o izvedbi javnega naročila: 1.9.2018 do 31.8.2021.
Rok plačila: 30 dni od dneva uradnega prejema e-računa
Oseba odgovorna za izvedbo naročila, podpis ponudbe in pogodbe (zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec):
Ime in priimek
Funkcija
Oseba odgovorna za pojasnilo ponudbe:
Ime in priimek
E-naslov
Telefonska številka

Izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli (obkrožite):
a. samostojno,
b. s podizvajalcem, in sicer:
Naziv, naslov, kontakt

Odgovorna oseba

Vrsta storitve, oddana v
podizvajanje in njen delež
glede na skupno ponudbeno
vrednost

c. s soponudnikom, in sicer:
Naziv, naslov, kontakt

Odgovorna oseba

Vrsta storitve, oddana v
podizvajanje in njen delež
glede na skupno ponudbeno
vrednost

Datum:

Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig:

