
OBR–3.1 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

 

P O N U D B A št. ____________ 

Na podlagi obvestila o javnem naročanju objavljenega na portalu javnih naročil za dobavo in 

montažo razstavne opreme za razstavo Železna doba podajamo ponudbo (označite z X): 

☐ Samostojno 

☐ Skupno ponudbo 

☐ Ponudbo s podizvajalci 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Firma oz. ime: ___________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ________________________________________________________ 

Davčna številka: __________________________________________________________ 

Matična številka: __________________________________________________________ 

Št. transakcijskega računa: __________________________________________________ 

Št. telefona/telefaksa: ______________________________________________________ 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: ____________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: _____________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _________________________________________ 

 

SKUPNA PONUDBA 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila predložili skupno ponudbo. 

Pri javnem naročilu z oznako 3/2017 sodelujemo naslednji ponudniki: 

Št. Firma ponudnika 

1.  

2.  

3.  

 

Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo Podatke o ponudniku, ki se kopira in 

izpolni v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.  



UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 

Pri javnem naročilu z oznako 1/2017 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

Št. Popolna firma podizvajalca 

1.  

2.  

3.  

 

Ponudnik izpolni obrazec Podatki o podizvajalcu tolikokrat, kolikor podizvajalcev se prijavlja. 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Firma oz. ime: ___________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ________________________________________________________ 

Davčna številka: __________________________________________________________ 

Matična številka: __________________________________________________________ 

Št. transakcijskega računa: __________________________________________________ 

Št. telefona/telefaksa: ______________________________________________________ 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: ____________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: _____________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _________________________________________ 

 

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno 
naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobava in montaža razstavne 
opreme za razstavo Železna doba, objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer po 
naslednji specifikaciji, ki je podrobno opredeljena v dokumentu Tehnična specifikacija 
razstavnih elementov in je del razpisne dokumentacije naročnika: 

 

 Element razstave Količina Cena po enoti Cena 

1 Vitrina pokončna 13   

2 Vitrina s steklenim 

zvonom 

13   

3 Podstavki v vitrini 3   



4 Podstavek v vitrini za 

napise 

10   

5 Stena v ozadju vitrine 6   

6 Plošča v ozadju vitrine 10   

7 Kubus z napisno ploščo  22   

8 Napisne plošče  16   

9 Kubus 1   

10 Klop 2   

11 Zastor 1   

12 Print fotografije na steni 

ali forexu, izrez tapete 

8   

13 Razvod elektrike    

14 Pleksi kocke s številkami 450   

15 Podstavki iz pleksija 20   

16 Reliefne silhuete iz 

foreksa 

7   

17 Iveral stene 7   

18 Sklop situla 1   

19 Interaktivni kotiček Situla 

– igra 1 

1   

20 Interaktivni kotiček Situla 

– igra 2 

1   

21 Interaktivni kotiček Situla 

– igra 3 časopis 

1   

22 Interaktivni kotiček Situla 

– igra 4 

1   

23 Interaktivni kotiček Kelti – 

igra 1 

1   

24 Interaktivni kotiček Kelti – 

igra 2 

1   

25 Interaktivni kotiček Kelti – 

igra 3 

1   



26 Interaktivni kotiček Kelti – 

igra 4 

1   

27 Maska pod reliefom 1   

 SKUPAJ    

 
2. Zagotavljamo fiksne cene.  
 
3. Rok plačila: 30 dni od dneva izstavitve računa. 
 
4. Naša ponudba ostaja v veljavi do __________________ (vsaj do 14. septembra 2017). 
 
 
 
Kraj in datum: ……………………………         Žig in podpis ponudnika  
 


