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SPECIFIKACIJE IN PONUDBA 
 

Nakup letalskih kart (organiziranje nakupa povratnih letalskih kart) 

Naročnik bo pri vsakem konkretnem naročilu natančneje opredelil zahteve za konkreten 
primer nakupa letalskih kart (destinacija, št. potnikov, lokacija vzleta/pristanka, čas 
odhoda/prihoda ipd.). 
 
Stranke okvirnega sporazuma bodo morale opraviti predvsem naslednje aktivnosti: 

 priskrbeti ustrezen letalski prevoz na zahtevani relaciji in v zahtevanem času; 
 pripraviti ponudbo z navedbo cene in izvedbenih pogojev prevoza; 
 po pridobitvi posla dostaviti vse potrebne dokumente in podatke o letu, da ga 

naročnik lahko koristi; 
 posredovati dodatne informacije, obveščati in pomagati naročniku v primeru 

zapletov v zvezi z naročenim letom; 
 voditi evidence o opravljenih storitvah. 

 
Nakup letalskih kart se bo izvajal na način kot je določen v okvirnem sporazumu. 

 
Zap. 
št. 

PONUJENO  
(ponudnik vpiše kar ponuja) 

1 Ponudnikov strošek izdaje letalske 
vozovnice znotraj Evrope (v EUR) 

 

2 Ponudnikov strošek izdaje letalske 
vozovnice izven Evrope (v EUR) 

 

3 Ponudnikov strošek menjave letalske 
vozovnice (v EUR) 

 

4 Ponudnikov strošek preklica letalske 
vozovnice (strošek refundacije) (v EUR) 

 

5 Dosegljivost 24/7  

 
Cene morajo ponudniki zaokrožiti največ na dve decimalki natančno. V kolikor bo ponudnik 
cene zaokrožil na več decimalk, bo naročnik le-te sam zaokrožil na dve decimalki. 
 
Strošek izdaje letalske vozovnice znotraj Evrope, strošek izdaje letalske vozovnice izven 
Evrope, strošek menjave letalske vozovnice in strošek preklica letalske vozovnice ostaja 
fiksen za obdobje enega leta. Po preteku enega leta se lahko cena usklajuje z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin, vendar, ko ta kumulativno preseže 4 %, pri čemer je 
podlaga za izračun indeks, ki je uradno objavljen po preteku 12-ih mesecev. Nadaljnje 
usklajevanje se izvede, ko indeks ponovno kumulativno preseže 4 %. Izvajalec mora 
naročniku sam pisno predlagati spremembo cene. 
_____________________________________________________________________ 

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve 
v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 

 

      V/na _______________, dne __________ 

      Ime in priimek:    
      Žig in podpis: 


