
PONUDBA UŠESNIH ZNAMK ZA OZNAČEVANJE GOVEDI 
 

PONUDNIK:  
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica 

Telefon:  05 3351221, 041 957980 

http naslov www.kmetijskizavod-ng.si  

E-naslov: znamke@go.kgzs.si  

 

 

TIP UŠESNIH ZNAMK: 
GEPE-Geimuplast GmbH, Nemčija: Ušesne znamke: Q-flex BOSS2 

 

DOBAVNI ROKI: 
- Nove ušesne znamke:  do 7  delovnih dni, 

- Dvojniki ušesnih znamk:  do 7  delovnih dni,  

- Klešče in nadomestne igle:  do 7  delovnih dni. 

 

NAJVIŠJE CENE UŠESNIH ZNAMK:  
 

Število ušesnih znamk v 

paketu 1) 

Dodatna oprema paketa2) Cena  

brez DDV3)* 

Cena  

z DDV3)* 

BOSS 2 (1-4) Dostava po povzetju 2,30 2,81 

BOSS 2 (5-24) Dostava po povzetju 1,34 1,63 

BOSS 2 (25-99) Dostava po povzetju 1,00 1,22 

BOSS 2 (100-999) Dostava po povzetju 0,92 1,12 

BOSS 2 (1000 in več) Fco naročnik 0,88 1,07 

1) velikost paketa; navedeno je število označitvenih kompletov (BOSS 2, CHAMP 2 dvojna – dve vsebinsko identični ušesni znamki za 

označitev ene živali) za govedo in drobnico ter število ušesnih znamk za drobnico in prašiče (CHAMP 2 enojna , BUDDY in BUDDY 

LIGHT – ena ušesna znamka za označitev ene živali)  

2) naveden je način pošiljanja, naročnik plača poštnino 

3) navedena je cena za en označitveni komplet v EURO 

4)   možna je nabava ušesnih znamk BOSS 2 LabTag za hkratno označitev živali in odvzem tkiva 

5)   možna je nabava ušesnih znamk BUDDY LabTag za odvzem tkiva 

6)   možna je nabava kompleta BOSS 2 in BIG BOSS za vpis dodatnih vsebin na ušesne znamke 

7)   možna je nabava kompleta za elektronsko označevanje: E-Boss 2 MAX (HDX) 

 

NAJVIŠJE CENE DVOJNIKOV UŠESNIH ZNAMK: 

 

Št. dvojnikov ušesnih 

znamk v paketu1) 

Cena dvojnika 

brez DDV2)* 

Cena dvojnika 

z DDV2)* 

 

BOSS 2 (1 – 5) 2,13 2,60 dostava po povzetju 

BOSS 2 (6 – 99) 2,00 2,44 dostava po povzetju 

BOSS 2 (100 in več) 1,50 1,83 Fco naročnik 

1) velikost paketa in vrsta ušesnih znamk; navedeno je število ušesnih znamk 

2) navedena je cena za en dvojnik ušesne znamke v EURO 

http://www.kmetijskizavod-ng.si/
mailto:znamke@go.kgzs.si


NAJVIŠJE CENE KLEŠČ: 

 

Tip klešč: Q-flex brez DDV z DDV 

Klešče Combi za označev in 

odvzem tkiva 

16,39 20,00 

Nadomestna igla 1,95 2,38 

1)  Klešče Combi so primerne za označevanje z vsemi tipi ponujenih ušesnih  

     znamk (tudi za potrebe genomske selekcije – odvzem tkiva); naročnik plača klešče in stroške  

     pošiljanja paketa, če se z dobaviteljem ne dogovorita drugače. 

 

 

 

DISTRIBUCIJA IN NAČIN PLAČILA:  

Kot način distribucije blaga dobavitelj v ponudbi navaja: pisemske pošiljke in poslovni paketi po Pošti 

Slovenije, večje pošiljke (nove znamke nad 1000 kosov, dvojniki nad 100 kosov, komplet za elektronsko 

označitev nad 100 kosov) dostava fco naročnik.  

Stroški pošiljanja: poštnina po ceniku Pošte Slovenije se plača ob prevzemu pošiljke. 

 

 

Datum: 22. 7. 2021 


