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PREDRAČUN  
JN Varovanje 

 
Ponudnik:  
 
 
 
 
 
 

 
 
Sklop  Skupna pogodbena vrednost 

v  € brez DDV  
(24 mes) 

Skupna pogodbena vrednost 
v  € z DDV 
(24 mes) 

Sklop 1: Ljubljana 

 

 
 

 

Sklop 2: Celje 

 

 
 

 

Sklop 3: Koper 

 

 
 

 

Sklop 4: Murska Sobota 

 

 
 

 

Sklop 5: Novo mesto 

 

 
 

 

 
V skupno pogodbeno vrednost je šteto fizično in tehnično varovanje, razen pri Sklopu 3: Koper 
in Sklopu 5: Novo mesto, ko je v skupno pogodbeno vrednost šteto samo tehnično varovanje. 
 
 
Sklop  Intervencija 

na alarm/100 
ur v € brez 
DDV* 

Intervencija 
na alarm/100 
ur v  € z 
DDV* 

Prevoz in 
varovanje 
denarja/220 
prevozov  
v  € brez 
DDV* 

Prevoz in 
varovanje 
denarja/220 
prevozov  
v  € z DDV* 

Sklop 1: Ljubljana 
 

 
 

   

* cena mora vsebovati vse stroške ponudnika (stroške kilometrine in vse stroške dela, ne 
glede na število oseb, ki delo izvajajo, popuste, rabate….) 
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Sklop  Intervencija 

na alarm/48 
ur v € brez 
DDV* 

Intervencija 
na alarm/48 
ur v  € z 
DDV* 

Prevoz in 
varovanje 
denarja/220 
prevozov  
v  € brez 
DDV* 

Prevoz in 
varovanje 
denarja/220 
prevozov  
v  € z DDV* 

Sklop 2: Celje 
 

 
 

   

Sklop 3: Koper 
 

 
 

   

Sklop 4: Murska Sobota 
 

 
 

   

Sklop 5: Novo mesto 
 

 
 

   

* cena mora vsebovati vse stroške ponudnika (stroške kilometrine in vse stroške dela, ne 
glede na število oseb, ki delo izvajajo, popuste, rabate….) 
 
 
Postavki »Intervencija na alarm« in »Prevoz in varovanje denarja« nista šteti v skupno 
pogodbeno vrednost. Zaračunajo se posebej, ob nastanku dogodka. Naročnik bo ponudniku 
plačal samo tiste storitve intervencij na alarm ter prevoz gotovine, ki bodo dejansko 
opravljene. V kolikor naročnik v obdobju trajanja pogodbe ne bo dosegel v predračunu 
predvidenega števila intervencij na alarm ali prevoza in varovanja denarja, nima do ponudnika 
nobenih finančnih obveznosti za neizkoriščeno število intervencij na alarm ter prevoza in 
varovanja denarja. V primeru večjega obsega intervencij na alarm ter prevoza in varovanja 
denarja kot jih predvideva ponudbeni predračun, bosta ponudnik in naročnik sklenila aneks k 
pogodbi o sodelovanju pod istimi pogoji kot jih predvideva ta pogodba. 
 
 
Obrazec P-4: Predračun je priloga kasneje sklenjene pogodbe. 
 
Razpisno dokumentacijo smo pregledali, smo z njo seznanjeni, jo razumemo in ugotavljamo, 
da ne vsebuje nobenih napak ali pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev popolne 
ponudbe. Sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter odgovarjamo in prevzemamo polno 
odgovornost za resničnost naše ponudbe. Vse cene so fiksne in nespremenljive do dokončanja 
vseh pogodbenih del. Ponudba velja vsaj do .................. 
 
   
V/na ___________, dne __________ 
 
Ime in priimek:       Žig in podpis: 
 


