
PONUDBA UŠESNIH ZNAMK ZA OZNAČEVANJE PRAŠIČEV 
 

PONUDNIK:  
Kmetijski zavod Bric, Soča  

Hruševje 10, 5212 Dobrovo  

Telefon:  031 454 544 

http naslov: www.bric.si  

E-naslov: neza@bric.si 

 

TIP UŠESNIH ZNAMK: 
 Allflex  

 

DOBAVNI ROKI: 
- Nove ušesne znamke:  1 delovni dan, 

- Dvojniki ušesnih znamk:  1 delovni dan,  

- Klešče in nadomestne igle:  1 delovni dan. 

 

NAJVIŠJE CENE UŠESNIH ZNAMK:  
 

Cena ušesnih znamk za prašiče 

Število ušesnih znamk v 

paketu 1) 

Dodatna oprema paketa2) Cena  

brez DDV3) 

Cena  

z DDV3) 

Gumb4)  1-4 dostava po povzetju 0,85 1,04 

Gumb4)  5-24 dostava po povzetju 0,65 0,79 

Gumb4)  25-499 dostava po povzetju 0,23 0,28 

Gumb4)  500-999 dostava po povzetju 0,20 0,24 

Gumb4)  1000 in več Fco naročnik 0,18 0,22 
1) velikost paketa in vrsta ušesnih znamk; navedeno je število označitvenih kompletov za prašiče gumb – ena ušesna 

znamka za označitev ene živali. 

2) naveden je način pošiljanja in naročnik plača poštnino 

3) navedena je cena za en označitveni komplet v EURO 

4) cena za dotisk zaporedne številke na ženski del znamke je brezplačen 

Dobavitelj priporoča nabavo znamk v številu po 25 

 

Cena ušesnih znamk za označevanje manjših živali uporabljajo za živali z izrazito majhnimi 

uhlji, za pritlikave pasme živali ali za živali s poškodovanim uhljem  

Število ušesnih znamk v 

paketu 1) 

Dodatna oprema paketa2) Cena  

brez DDV3)* 

Cena  

z DDV3)* 

Drobnica 1-4 dostava po povzetju 0,90 1,10 

Drobnica dvojna 5-24 dostava po povzetju 0,66 0,81 

Drobnica dvojna 25-499 dostava po povzetju 0,54 0,66 

Drobnica dvojna 500-999 dostava po povzetju 0,50 0,61 

Drobnica dvojna 1000 in 

več 
dostava po povzetju 0,48 0,59 

 

 

http://www.bric.si/
mailto:neza@bric.si


NAJVIŠJE CENE KLEŠČ: 

Tip klešč:1)Allflex rdeče univerzalne klešče brez DDV z DDV 

Cena klešč 12,39 15,12 

Cena nadomestnih igel 0,70 0,84 

Flomaster 3,99 4,87 

 

Ponujene klešče ustrezajo ponujenemu tipu ušesnih znamk; naročnik plača klešče in stroške pošiljanja paketa, če se z 

dobaviteljem ne dogovorita drugače 

 

 

DISTRIBUCIJA IN NAČIN PLAČILA:  

Blagovne pošiljke in poslovni paketi po Pošti Slovenije.  

Poštnina se obračunava po ceniku Pošte Slovenije in je zaračunana na računu. Celoten znesek računa se 

plača ob prevzemu pošiljke.  

 

Po predhodnem dogovoru po telefonu ali po E-pošti je možno plačilo po predračunu. 

 

 

Datum: 2. 4. 2021 

 


