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Ponudnik obrazec Ponudbeni predračun (Priloga 17.6) naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Predračun« ločeno od ostale ponudbene dokumentacije. 

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 116/2019 
»Telekomunikacijske storitve« ponujamo sledeče cene za: 

Z.š. Naziv Cena v EUR brez DDV 

1 Skupna ponudbena cena za Sklop 1 - storitve fiksne 
telefonije za 48 mesecev 

(vrednost postavke 11 poglavja/tabele A) 

 

2 Skupna ponudbena cena za Sklop 2 – storitve mobilne 
telefonije za 48 mesecev 

(vrednost postavke 19 poglavja/tabele B) 

 

3 Skupna ponudbena cena za Sklop 3 - storitve podatkovnih 
povezav za 48 mesecev 

(vrednost postavke 5 poglavja/tabele C) 

 

4 Skupna ponudbena cena (EUR brez DDV) 

(seštevek vrednosti postavk 1, 2 in 3 oz. vrednosti postavk 
sklopov za katere ponudnik oddaja ponudbo) 

 

Opomba: Vpisati ustrezne vrednosti iz pozicije Skupaj določene postavke iz obrazca Ponudbeni predračun - razčlenjeno 
(Priloga 17.7). 

Vezano na Sklop 2: 

( izpolnijo le ponudniki, ki oddajajo ponudbo za Sklop 2 naročila ) 

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 116/2019 
»Telekomunikacijske storitve« izjavljamo da: 

a) je na dan oddaje ponudbe pokritost prebivalstva na področju Republike Slovenije z GSM signalom 
ponudnika: 

 ______________ % (najmanj 95%). 

Zagotavljamo, da bomo celotno obdobje veljavnosti pogodbe zagotavljali pokritost prebivalstva na 
področju Republike Slovenije z GSM signalom ponudnika najmanj v navedenem %. 

b) je na dan oddaje ponudbe pokritost ozemlja Republike Slovenije z: 

LTE/4G signalom ponudnika: ______________ %. 

V primeru, da je odstotek (%) pokritosti ozemlja Repubike Slovenije z LTE/4G signalom ponudnika 
manjši od 80% mora ponudnik vpisati še odstotek (%) pokritosti ozemlja Republike Slovenije z 3G 

signalom ponudnika. 

Pokritost ozemlja Repubike Slovenije z 3G signalom ponudnika je: ___________ %. 

1 Ponudnik izpolni polja predvidena za Sklop/e za katerega/e oddaja ponudbo. 
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Zagotavljamo, da bomo celotno obdobje veljavnosti pogodbe zagotavljali pokritost ozemlja Repubike 
Slovenije z LTE/4G signalom oziroma 3G signalom ponudnika najmanj v navedenem %. 

c) bomo ves čas veljavnosti pogodbe nudili popust na nove mobilne aparate v višini najmanj: 

_________ %. 

Popust velja na redne cene ponudnika za vse razrede mobilnih aparatov iz veljavnega uradnega cenika 
ponudnika. Popust se obračuna v vsakem primeru, ne glede dejstvo, da je npr. mobilni aparat »v akciji« 
oz. ima že kako drugače znižano ceno. 

d) bomo ves čas veljavnosti pogodbe za obračun opravljenih pogovorov mobilne telefonije in posredovanih 

SMS/MMS sporočil ter prenosa podatkov preko mobilnega omrežja, ki presegajo količine iz paketov nudili 
popust v višini najmanj: 

_________ %. 

Popust velja na redne cene ponudnika za posamezne postavke iz vsakokrat veljavnega uradnega cenika 

za poslovne uporabnike. 

Opomba: vrednosti oz. % se zapišejo na desetinko % natančno. 
 

V kolikor ponudnik ne nudi popusta v točkah c) (mobilne aparate) in v točki d) (storitve mobilne telefonije) 
ne pomeni, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu. Če ponudnik ne nudi 
popusta v točki c) oziroma funkcionalnosti v točki d) pomeni, da pri merilih ne prejme določenega števila 
točk, kot navedeno v točki 11 Merilo te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

 

Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjene strani obrazcev Ponudbeni predračun (Priloga 17.6), Ponudbeni 
predračun - razčlenjeno (Priloga 17.7) ter vse strani obrazca Tehnična specifikacija (Priloga 17.5), ki so 

sestavni del ponudbenega predračuna. 

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani 
ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 
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Spremembe so označene s krepko pisavo in podčrtane. 

 

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 116/2019 
»Telekomunikacijske storitve« nudimo sledeče cene: 

A) SKLOP 1 – STORITVE FIKSNE TELEFONIJE 

Predmet Enota mere 
Cena/enoto 

(EUR brez DDV) 

Okvirno 
število enot 

(v pogodbenem 
obdobju) 

Skupna cena 

(EUR brez DDV) 

1 Stroški vzpostavitve sistema fiksne 

telefonije 

1 komplet  1  

2 Zakup številskega prostora 1 komplet (10 
številk) 

 1.250  

3 Dostop v omrežje fiksne telefonije 

(11 x ISDN BRA) 

1 mesec  48  

4 Klici v omrežje operaterjev 
fiksne telefonije v Republiki 
Sloveniji 

1 minuta  215.904  

5 Klici v omrežje operaterjev 

mobilne telefonije v Republiki 
Sloveniji 

1 minuta  8576  

6 Klici na  številke informacij o 
številkah naročnikov (1188, 
1188++, v SLO in tujini) 

1 klic  32  

7 Klici v omrežje operaterjev v 

državah EU+ 

1 minuta  18.752  

8 Klici v omrežje operaterjev v 
državah 1. mednarodnega območja 

1 minuta  176  

9 Klici v omrežje operaterjev v 
državah 2. mednarodnega območja 

1 minuta  384  

10 Brezplačni klici 1 minuta 0,00 80  

11 Skupna ponudbena cena za Sklop 1 - storitve fiksne telefonije za 48 
mesecev (EUR brez DDV) 

(seštevek vrednosti postavk od 1 do 9) 

 

Opomba: Območja so povzeta od trenutnega ponudnika fiksne telefonije. 

https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino 

 

2 Ponudnik izpolni polja predvidena za Sklop/e naročila za katerega/e oddaja ponudbo. 

https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino
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B) SKLOP 2 - STORITVE MOBILNE TELEFONIJE 

Predmet Enota mere 
Cena/enoto 

(EUR brez DDV) 

Okvirno 
število enot 

(v pogodbenem 

obdobju) 

Skupna cena 

(EUR brez DDV) 

1 Stroški vzpostavitve sistema mobilne 

telefonije 

1 komplet  1  

2 Mesečna naročnina za enega 
uporabnika/naročniško številko 
Prvega paketa 

1 mesec  40  

3 Mesečna naročnina za enega 
uporabnika/naročniško številko 
Drugega paketa 

1 mesec  160  

4 Mesečna naročnina za enega 
uporabnika/naročniško številko 
Tretjega paketa 

1 mesec  12  

5 Mobilni aparat Osnovnega razreda 1 kos  20  

6 Mobilni aparat Srednjega razreda 1 kos  50  

7 Mobilni aparat Višjega razreda 1 kos  20  

 Storitve v Republiki Sloveniji     

8 Klici v omrežje operaterjev fiksne 

telefonije v Republiki Sloveniji 

1 minuta  42.096  

9 Klici v omrežje operaterjev mobilne 
telefonije v Republiki Sloveniji 

1 minuta  706.768  

10 Klici v omrežje operaterjev v tujini 1 minuta  8.480  

11 Prenos podatkov v omrežju 

operaterjev v Republiki Sloveniji 

1 MB  6.266.528  

12 Poslani SMS/MMS v Republiki 
Sloveniji 

1 kos  307.280  

 Storitve v tujini     

13 Gostovanje v tujini – odhodni klic v 
omrežje operaterjev znotraj EU 

1 minuta  13.812  

14 Gostovanje v tujini – sprejeti klic v 
omrežju operaterjev znotraj EU 

1 minuta  8.172  

15 Gostovanje v tujini – poslani 
SMS/MMS v omrežju operaterjev 
znotraj EU 

1 kos  8.176  

16 Gostovanje v tujini – poslani 
SMS/MMS v omrežju operaterjev 
izven EU 

1 kos  80  
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17 Gostovanje v tujini – prenos 
podatkov v omrežju operaterjev 
znotraj EU 

1 MB  447.856  

18 Gostovanje v tujini – prenos 
podatkov v omrežju operaterjev 
izven EU 

1 MB  88  

19 Skupna ponudbena cena za Sklop 2 – storitve mobilne telefonije za 48 

mesecev (EUR brez DDV) 

(seštevek vrednosti postavk od 1 do 18) 

 

Opomba: Območja so povzeta od trenutnega ponudnika mobilne telefonije. 

https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino 

Ponudnik v obrazcu št. 17.8 (Ponujene mobilne naprave) navede mobilne naprave, ki jih nudi za v 

točkah 5, 6 in 7 navedeno ponudbeno ceno.  

C) SKLOP 3 - ZAKUP INTERNETNIH POVEZAV 

Predmet 
Enota 

mere 

Cena/enoto 

(EUR brez DDV) 

Okvirno 
število enot 

(v pogodbenem 
obdobju) 

Skupna cena 

(EUR brez DDV) 

1 Vzpostavitev podatkovne povezave na 

lokaciji Ljubljana 

1 komplet  1  

2 Vzpostavitev podatkovne povezave na 

lokaciji Koper 

1 komplet  1  

3 Lokacija Ljubljana – Zakup internetne 

povezave 

1 mesec  48  

4 Lokacija Koper – Zakup internetne 

povezave 

1 mesec  48  

5 Skupna ponudbena cena za Sklop 3 - storitve podatkovnih povezav za 48 
mesecev (EUR brez DDV) 

(seštevek vrednosti postavk 1, 2, 3 in 4) 

 

D) SKUPNA PONUDBENA CENA 

Z.š. Predmet Cena v EUR brez DDV 

1 Skupna ponudbena cena za Sklop 1 - storitve fiksne 
telefonije za 48 mesecev 

(vrednost postavke 11 poglavja/tabele A) 

 

2 Skupna ponudbena cena za Sklop 2 – storitve mobilne 
telefonije za 48 mesecev 

(vrednost postavke 19 poglavja/tabele B) 

 

https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/ceniki/klici-v-tujino
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3 Skupna ponudbena cena za Sklop 3 - storitve podatkovnih 
povezav za 48 mesecev 

(vrednost postavke 5 poglavja/tabele C) 

 

4 Skupna ponudbena cena (EUR brez DDV) 

(seštevek vrednosti postavk 1, 2 in 3 oz. vrednosti 

postavk sklopov za katere ponudnik oddaja ponudbo) 

 

Ponudnik mora k ponudbi predložiti aktualen uradni cenik telekomunikacijskih storitev sklopa za 
katerega oddaja ponudbo (pogovorov, prenosa SMS/MMS sporočil in prenosa podatkov) za poslovne 
uporabnike. 

Ponudbene cene na enoto (prenos podatkov, klic, sporočilo SMS/MMS) morajo biti podane na štiri 
decimalna mesta! 

Ponudbene cene na enoto brez DDV posameznega sklopa vključujejo vse njene sestavine, torej vse 
stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo sklopa javnega naročila: ponujeno storitev, stroške opreme 

in dela, potne stroške, vklop/izklop določene storitve, preklopi med različnimi paketi, vklop in izklop 
potisne pošte, priključnina, pakiranje, dobavo, zavarovanje, morebitne trošarine, takse, pristojbine in 
druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne 
obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli 
stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ceno so zajeti vsi morebitni servisi in/ali nadomestna 
oprema v primeru okvare v času garancije oz. vse ostale storitve, ki jih mora izvajalec zagotoviti za 
brezhibno delovanje ponujenih storitev v času trajanja pogodbenega razmerja. 

Vse ponujene cene na enoto brez DDV so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega 
razmerja, razen cen pogovorov, pošiljanje SMS/MMS sporočil ter prenos podatkov preko mobilnega 
omrežja, ki presegajo količine iz paketov, in se obračunavajo glede na vsakokrat veljavni cenik izvajalca. 
Ne glede na navedeno pa se cene posameznih postavk za storitve mobilne telefonije, v primeru da se 
spremeni zakonodaja Evropske skupnosti na področju mobilne telefonije, spremenijo za tista področja, 
na katera posega zakonodaja, in sicer so lahko nižje ali največ enake cenam, določenim z zahtevami 
zakonodaje Evropske skupnosti. Prav tako se cene lahko spremenijo v primeru, da se spremeni veljavna 
zakonodaja za področje nudenja storitev mobilne telefonije, ki je del predmetnega javnega naročila. 

Ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene 
zagotavljati funkcionalno delovanje predmeta pogodbe. 

 

Ta obrazec Ponudbeni predračun – razčlenjeno (Priloga 17.7) je sestavni del obrazca 

Ponudbeni predračun (Priloga 17.6). 

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s 
strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 

 


