
 
 
 

 

OBR-C 
Številka:  430-210/2021 
 

PONUDBA št.:  

 
Predmet naročila: IZVAJANJE NALOG OBČINSKEGA URBANISTA ZA OBDOBJE 

2022 
 

Naročnik:  OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško 
 

Ponudnik:  
 

 
Na podlagi zbiranja ponudb se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu s povabilom k oddaji ponudbe.  

 
1. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
Firma oziroma ime: 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
Davčna številka: 
 
Številka transakcijskega računa: 
 
Matična številka: 
 
Naslov: 
 
Številka telefona: 
 
Številka telefaxa: 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 
Kontaktna oseba: 
 
Elektronski naslov kontaktne osebe: 
 
Tel. številka mobilnega telefona kontaktne osebe:   
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2. PONUDBENA CENA 
 
Mesečni pavšal zajema:  
- do 25 ur dela mesečno,  
- potne stroške do naslova Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, 2 x mesečno,  
- vodenje mesečne evidence dela ter poročila in druge administrativne stroške (telefon, internet, 
računovodstvo, projektantska odgovornost, poslovni prostor, računalniška strojna in programska 
oprema, zavarovanje, pisarniška oprema, strokovna literatura in izobraževanje, ipd.).  
 

ponudbena cena – mesečni 
pavšal (brez DDV): EUR 

 

DDV (22 %): EUR 

 
ponudbena cena – mesečni pavšal 

(skupaj z DDV): EUR 

 
Letni pavšal zajema: - mesečni pavšal pomnožen z 12 meseci 
 

ponudbena cena – letni pavšal 
(brez DDV): EUR 

 

DDV (22 %): EUR 

 
ponudbena cena – letni pavšal 

(skupaj z DDV): EUR 

 
Dodatno delo:  
- vsaka nadaljnja ura se obračuna v znesku  ________ EUR + 22% DDV,  
- vsak dodatni potni strošek se obračuna po ceni ________ EUR/km + 22% DDV. 
 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

1. Ponudba velja za celotno naročilo. 

2. Ponudba velja 30 dni po roku za oddajo ponudb. 

3. Naročilo se obvezujemo izvesti v predpisanem roku ter z deli začeti takoj po podpisu pogodbe. 

4. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. 
 
3. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 
 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožite): 

A. samostojno, kot samostojen ponudnik 
 

B. s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci 
 

C. skupno ponudbo, kot partner v skupini ponudnikov 
 
 

Kraj:   PONUDNIK:  
Datum:    

  
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 

 


