
PRILOGA 2    CENIK IZVEDBA METITVE KONCENTRACIJE RADONA IN RADONOVIH POTOMCEV MORS 15/2020-JNNV

28.01.2020 MORS 15 2020-JNNV

nazvi ponudnika:

PRILOGA 2                 PONUDBA-CENE/CENIK številka: dne:

MORS 15/2020-JNNV, IZVEDBA MERITEV KONCENTRACIJE RADONA IN RADONOVIH POTOMCEV

z.š.
predmet JN – storitev: meritev

koncentracije radona in radonovih
potomcev

enota
mere
(e.m.)

okvirna
količina leto:
202+2021

cena/e.m. brez
DDV, v EUR % DDV DDV/e.m., v

EUR
cena/e.m. z
DDV, v EUR

skupna
vrednost brez
DDV, v EUR

skupna
vrednost

DDV, v EUR

skupna vrednost
z DDV, v EUR

1
Izvajanje meritev koncentracije
radona z detektorji sledi, v
daljšem časovnem obdobju

meritev 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Izvajanje kontinuiranih meritev
koncentracije radona in
radonovih potomcev z merilnimi
instrumenti

meritev 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Izvajanje meritev iskanja virov
radona z določitvijo časovnega
poteka koncentracije radona in
radonovih potomcev

meritev 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

skupaj: 0,00 0,00 0,00

Ponudba obvezna na vse razpisane pozicije.   
Količine so okvirne, za izdelavo predračuna za potrebe izbora izvajalca.
Naročnik bo storitev naročal z naročilnimi listi, iz katerih bodo razvidne lokacije in število meritev.
Naročnik 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.
KRAJ IZVEDBE:

fco: naročnikovi objekti in prostori v: Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, Vojašnici Barona Andreja Čehovina v Postojni, Izobraževalnem centru za zaščito 
in reševanje RS na Igu, Operativnem centru Vrhnika, oziroma drugem kraju, ki bo razviden iz naročilnega lista; naročnik si pridružuje pravico do dodatnih objektov in
prostorov na še drugih naročnikovih lokacijah v Republiki Sloveniji, po dogovoru z izvajalcem.

IZVEDBENI ROK:
v letu 2020 in 2021, najkasneje v 60 dneh od e-pošiljanja naročnikovega naročilnega lista.

Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe ponudnika 
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