EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Štev: 610/006-B
Lendava, 02.06.2010
Naročnik:
Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park. Kft. Lendva
Trg Ljudske pravice 5
9220 Lendava
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik (naziv, naslov):

Davčna številka:

Davčni zavezanec (obkroži):
DA

NE

Vabimo vas, da podate ponudbo za naslednje blago.

Varianta 1: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočna izolacija, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali
Varianta 2: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Testni stroj do 200 delovnih ur
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočna izolacija, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali
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Ponudniki lahko oddajo ponudbo za obe varianti ali samo za posamezno
varianto. Naročnik bo nabavil samo en komunalni traktor (ali varianta 1 ali
varianta 2).
Kriterij izbire: Za varianto 2 se bo naročnik odločil le v primeru če je ta cenejša od
variante 1 vsaj za 25 %.
Ostali pogoji:
1. Pred oddajo ponudbe lahko izvajalec dobi dodatna pojasnila pri
naročniku,
2. Pred dobavo blaga naročnik in izvajalec skleneta pogodbo o izvedbi
del.
Polna garancija za ponujeni komunalni traktor (velja za obe varianti) mora biti v
trajanju minimalno 36 mesecev.
Po odpiranju ponudb so možna pogajanja med naročnikom in ponudniki o
ponujeni ceni, plačilnih pogojih in ostalih pogojih za izvedbo naročila. Naročnik
bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
Vse dodatne informacije o javnem naročilu dobite pri g. Jožef Gerenčer, na telefonski
številki (02) 577 62 82 ali 041 789 374.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz. 44. do 47. člena ZJN-2 podpišete, če v izjavi
zatrjevana dejstva ustrezajo vašemu statusu in okoliščinam.

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljeni javni
razpis, brez kakršnihkoli odškodninskih odgovornosti do kogarkoli. Naročnik
ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi
nesklenitve pogodbe.
Oddaja ponudb:
Ponudba z izpolnjenimi obrazci bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov
Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft. Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava do 10. ure dne 18.06.2010.
Ponudbo z vsemi prilogami pošljite v zaprti kuverti z oznako JAVNO NAROČILO
»Komunalni traktor«
Odgovorna oseba:
Jožef Gerenčer, direktor
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Ponudnik (firma): ___________________________________________________________
Sedež: ____________________________________________________________________
Reg. sodišče _________________________________ reg. št. ______________________
Osnovni kapital ___________________
TRR: ____________________________ pri banki ________________________________
Identifikacijska številka za DDV ________________________
Elektronski naslov: _________________________________ Telefon _________________
Kontaktna oseba _______________________ Zakoniti zastopnik ____________________
Pooblaščenec za sklenitev posla ______________________________
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. 610/006-B z dne 02.06.2010 vam posredujemo
naslednjo ponudbo
PONUDBA ZA STORITEV IN MATERIAL

Ponudba za blago:

Varianta 1: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočna izolacija, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali

Cena brez DDV Kubota STV 40 (varianta 1)
DDV
%
Cena z DDV
Na ponujeno ceno vam priznavamo dodatni popust v višini………………%.
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Varianta 2: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Testni stroj do 200 delovnih ur
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočna izolacija, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali

Cena brez DDV Kubota STV 40 (varianta 2)
DDV
%
Cena z DDV

Na ponujeno ceno vam priznavamo dodatni popust v višini………………%.
Izjavljamo, da sprejemamo plačilne pogoje iz povabila k oddaji ponudbe in njegovih
prilog.

Ponudba šteje za sprejeto, ko ponudnik prejme s strani naročnika sklep o izbiri
ponudnika ter podpisano in žigosano pogodbo o opravljanju ponujenih storitev.
Zakoniti zastopnik ponudnika
Žig

________________________
ime in priimek – čitljivo

________________________
podpis
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PONUDNIK:
______________________________
______________________________
______________________________

PREDRAČUN

OCENJENA VREDNOST SKUPAJ: _____________________EUR z DDV
Ponudba za blago:

Varianta 1: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočna izolacija, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali

Cena brez DDV Kubota STV 40 (varianta 1)
DDV
%
Cena z DDV
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Varianta 2: Komunalni traktor s sledečimi karakteristikami:
- Testni stroj do 200 delovnih ur
- Motor tip D 1803
- Moč motorja 27,5 KW
- Menjalnik 3 stopenjski hidrostatični
- Kardanski pogon: zadaj, sredina in prednji
- Prednja hidravlika (trikotnik)
- Hidravlični priklopi prednji 6 kom
- Hidravlični priklopi zadnji 4 kom
- Elektro joystic
- Travne gume prednje in zadnje
- Kabina – zatemnjena stekla, zvočno izolirana, klima, delovni reflektorji
spredaj, nastavljivo prednje in zadnje steklo, vzvratni ogledali

Cena brez DDV Kubota STV 40 (varianta 2)
DDV
%
Cena z DDV

Na ponujeno ceno vam priznavamo dodatni popust v višini………………%.

Predračun velja do: ________________

Zakoniti zastopnik ponudnika
Žig

________________________
ime in priimek - čitljivo

________________________
podpi
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PONUDNIK:
______________________________
______________________________
______________________________

Na podlagi zahteve iz povabila k oddaji ponudbe podajamo naslednjo

IZJAVO
in z njo izjavljamo
•
•

•
•
•
•

da smo registrirani za opravljanje dejavnosti za storitve, ki so predmet naročila,
da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno
sodbo kaznovan za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine
pri volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja
podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in
dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti,
da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno
sodbo kaznovan za kaznivo dejanje pranja denarja,
da zoper našo družbo (podjetje ipd.) ni začet oziroma ne teče postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
da ima naša družba (podjetje ipd.) poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve,
da naša družba (podjetje ipd.) in tudi ne noben strokovni delavec, ki bo sodeloval pri
izvajanju javnega naročila, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na
željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.

Datum:

ŽIG

Zakoniti zastopnik ponudnika:
________________________
podpis
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