Upravnik DSON – Občina Naklo

OBRAZEC št. 1

Ponudnik:
____________________________
____________________________

Naročnik:

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku »Upravnik
Doma starejših občanov Naklo«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, Vam dajemo naslednjo

PONUDBO
I.
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, znaša, za izvedbo javnega naročila
»Upravnik Doma starejših občanov Naklo«, skupna končna vrednost naše ponudbe:
VREDNOST PONUDBE:

m2
UPRAVLJANJE
Cena/mesec/m2
HIŠNIK/VZDRŽEVANJE
Cena/mesec/m2

DOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
2.705,77

Skupaj/mesec brez ddv
SKUPNA
LETNA
VREDNOST PONUDBE
brez DDV
SKUPNA POGODBENA
VREDNOST PONUDBE
BREZ DDV (48 mesecev)
SKUPNA POGODBENA
VREDNOST PONUDBE z
DDV
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Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun
cen.

II.
ROK IZVEDBE:
Naročniku izjavljamo, da bomo storitve začeli izvajati 1.1.2012 ter jih izvajali do 31.12.2015.

III.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:
Naročniku, izjavljamo, da:
- v kolikor bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe, naročniku izročili izjavo oz. podatke o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. Člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije – Ur.l.RS, št. 69/2011-UPB2)
-

sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetih računov (del, ki se nanaša na račune, izstavljene
Občini Naklo),

-

bomo k vsakem računu priložili specifikacijo opravljenega dela v mesecu, na katerega se nanaša
račun, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom, na katerega se bo nanašal račun,

-

smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim odstavkom
71. člena ZJN-2, neposredno podizvajalcem,

-

bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu
računu priložili račun svojih podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili.

IV.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
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naslov
(kot bo naveden v pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v pogodbi)
telefon
telefaks
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe
funkcija zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe
odgovorna oseba za podpis ponudbe
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
telefaks kontaktne osebe
e-naslov kontaktne osebe
pooblaščena oseba za vročanje

V.
SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
Izjavljamo, da pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s
podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
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št.

dela, ki jih prevzema
podizvajalec

naziv in naslov podizvajalca

vrednost oddanih
del v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:
Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca,
Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila z vsakim od v
zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,
Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca.
VI.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 31.12.2011.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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