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Zadeva: Sprememba 5. točke razpisne dokumentacije

Naročnik spreminja določilo šeste alineje 5. točke razpisne dokumentacije za nakup opreme za 
analitiko goriva, javno naročilo št. 285/2020-ON-JNNV.

5. CENA BLAGA, ROK IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik mora obrazec »Priloga 2: Ponudba – cene« izpolniti tako, da navede ponudbeno 
ceno na naslednji način:

 v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na 
dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja 
vrednosti;  

 zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih 
mora naročnik plačati ponudniku; 

 naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
 izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa, z 

upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in 
mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;

 navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
 če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne 

ponuja. in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne 
dokumentacije;

 v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
 cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020), raztovor in zavarovanje blaga 

vključena, Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid;
 embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da 

med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi 
poškodbami.

 Pri nakupu se upošteva oprostitev DDV na podlagi Uredbe o izvajanju 9. in 10. člena 
Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih 
predstavnikov in mednarodnega osebja (Ur. list RS št. 19/2012).

Dobavitelj bo po dobavi blaga poslal naročniku e-račun in obvezno priložil:
 s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
 zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan 
po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu 



Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 
Ljubljana / s pripisom referenčne številke: 104.  E-račun se uporablja le za slovenske 
pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v .pdf obliki na e-naslov: 
glavna.pisarna@mors.si.

Vse ostale zahteve in določbe iz razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjene.

Marjetka Kordiš
sekretarka

vodja sektorja

Poslano:
– v objavo na Portalu gov.si.
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