
Srednja ekonomska šola Ljubljana 
Roška c 2 
1000 Ljubljana                    
 
Št.: I 29/2009 
Datum: 16. 4. 2009 
 
 
 

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA  
 

 
 
V skladu z 2. odstavkom 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 
15/08; v nadaljevanju ZJN-2) 
 
izdajam naslednji Sklep. 
 
1. Zaporedna številka javnega naročila po postopku zbiranja ponudb v tekočem letu je  1. 
2. Vrsta postopka: postopek zbiranja ponudb v skladu z 2. odstavkom 24. člena ZJN-2. 
3. Predmet javnega naročila: obnova že obstoječega osebnega dvigala.    
4. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša  od 16.000,00 do 20.000,00 EUR brez DDV.      
5. Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena:  MŠŠ ali/in lastna sredstva. 
6. Za izvedbo javnega naročila je pooblaščena ravnateljica Vladimira Krajnik , ki pripravi 

podrobnejši načrt izvedbe javnega naročila. 
8.   Postopek oddaje javnega naročila bo vodila strokovna komisija, ki bo imenovana    
      s posebno odločbo.      

 
 
 

 
                                                                        Ravnateljica 

Vladimira Krajnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srednja ekonomska šola Ljubljana                                                                  OBR-1 
Roška c 2 
1000 Ljubljana                    

 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
 
Št: I 29/2/2009 
Datum: 16. 4. 2009 

                                                                                                                                       

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Predmet naročila: OBNOVA ŽE OBSTOJEČEGA OSEBNEGA DVIGALA  

Orientacijska vrednost naročila: 16.000,00 DO 20.000,00 EVR brez DDV. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Vladimira Krajnik 
 
e- mail: vladimira.krajnik@guest.arnes.si 
telefon:  mobi: 051 302 337 
 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih, ki jih dobite v tajništvu šole, podate ponudbo 
za  obnovo že obstoječega osebnega dvigala.  

 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška c 2, 1000 Ljubljana .                   
                                                                 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA”, z navedbo predmeta 
naročila. 
 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 
pravilno označene. 
 
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene 
vrednosti seštejete. 



Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 

Predračun mora biti veljaven do 31. 7. 2009. 

Rok plačila znaša 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga. 

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila in izjave obrazec (OBR-4). 

 
Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo ustrezno obkrožite, izpolnite, žigosate in 
podpišete. 

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do  4. 5. 2009 do 12. ure. 

Prosimo, da podate ponudbo.  

 

       Naročnik: 

                                                                            Ravnateljica 

Vladimira Krajnik 

 

 

Priloge:           

 
1. Ponudba (OBR-2) s specifikacijo potrebnih del 
2. Predračun za dobavo blaga (OBR-4) in priloga 
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 
4. Izjava za pridobitev osebnih podatkov(OBR-3/1) 
 


