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POVABILO K ODDAJI PONUDBEPOVABILO K ODDAJI PONUDBEPOVABILO K ODDAJI PONUDBEPOVABILO K ODDAJI PONUDBE    
    
    
Spoštovani! 

 
Prosimo vas, da nam podate/pošljete vašo ponudbo za: »»»»VENDING STORITVE VENDING STORITVE VENDING STORITVE VENDING STORITVE ––––    POSTAVITEV POSTAVITEV POSTAVITEV POSTAVITEV 

PRODAJNIH AVTOMATOV NA LOKACIJAH NAROČNIKAPRODAJNIH AVTOMATOV NA LOKACIJAH NAROČNIKAPRODAJNIH AVTOMATOV NA LOKACIJAH NAROČNIKAPRODAJNIH AVTOMATOV NA LOKACIJAH NAROČNIKA«««« 

Priloga tega povabila je ponudbeni obrazec, s popisi storitev, ki jih naroča naročnik Javni zavod Šport 

Ljubljana. Prosimo vas, da izpolnite omenjeno ponudbo, jo ožigosate in podpišete, ter nam jo do 

predpisanega roka posredujete nazaj. Ponudba mora vsebovati že vse morebitne stroške. Dodatnega 

povečanja cena na račun kakršnih koli stroškov ponudnika, naročnik ne bo priznal. V primeru, da se ne 

izvedejo pogajanja, morajo cene v ponudbi ponudnika vsebovati tudi že vse popuste. Veljavnost 

ponudbe mora biti najmanj do vključno 90 dni od datuma predložitve. 

 

Ponudbo z izpolnjenimi prilogami predložite naročniku, najkasneje do do do do 16161616.09.09.09.09.2019.2019.2019.2019. Ponudba se lahko 

pošlje v zaprti ovojnici po pošti na naslov naročnika, tj. Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 

1000 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov info@sport-ljubljana.si, lahko pa se v zaprti 

ovojnici/zaprtih ovojnicah osebno dostavi na sedež naročnika. 

 

Povabilo k oddaji ponudbe je bilo posredovano več ponudnikom. Po preteku roka, določenega za oddajo 

ponudb, bo naročnik izvedel odpiranje ponudb in morebitna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo podal 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo, katera se določi na podlagi najvišje ponudbene provizije kot edinega 

merila. 

 

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje 5 let. 

 

Predstojnik naročnika lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje naročila do sklenitve pravnega posla Predstojnik naročnika lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje naročila do sklenitve pravnega posla Predstojnik naročnika lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje naročila do sklenitve pravnega posla Predstojnik naročnika lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje naročila do sklenitve pravnega posla 

brez vsakršne brez vsakršne brez vsakršne brez vsakršne odškodninske odgovornosti.odškodninske odgovornosti.odškodninske odgovornosti.odškodninske odgovornosti.    



 

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na skrbnika naročila Ireno Vrtačnik Dujić , po elektronski 

pošti irena.vrtacnikdujic@sport-ljubljana.si. 

 
S spoštovanjem,  
 
Ljubljana, dne 05.09.2019 
 

Skrbnik naročila 

 

Irena Vrtačnik Dujić 

 

Priloga: 
- razpisni pogoji, 
- ponudbeni obrazec s popisi zahtevanih storitev, 
- seznam lokacij za postavitev avtomatov, 

 


