
 
                

                  

  

Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja 
v okviru uresničevanja javnega interesa v športu na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu, 
v skladu z Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki ga je sprejel minister, 
pristojen za šport. 
 
 
Številka: JANTUR-4/2019 
Datum: 06.11.2019 
 
 

 
 
 

POVABILO IN DOKUMENTACIJA 
ZA ODDAJO PONUDBE PO POSTOPKU  

EVIDENČNEGA NAROČILA 
 

»ŠPORTNA INFRASTRUKTURA –  
DOBAVA Z MONTAŽO ZAŠČITNIH MREŽ« 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Direktor 
             dr. Franci Petek 

 
  



 
                

                  

  

Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB 
»ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – DOBAVA Z MONTAŽO ZAŠČITNIH MREŽ« 

 
Artikel Količina 

Merska 
enota 

    

 Zaščitne mreže za smučišče, tip B 

od 200 
do 400, 
odvisno 
glede na  
prodajne 

cene  

komplet 

- Mreža  - rdeče barve 
Dimenzija: dolžina 15 m, višina 2 m 
Okna 5 x 5 cm, vrv 3.5 mm 

Odporna na UV žarke 

Material: Polyethylene 

- Količek  -  rdeča barve 
Dimenzija: višina 2,5 m, Ø35 mm 
Material cevi: polikarbonat 
11 količkov na mrežo 

- Držala mreže – črne barve 
Dimenzija: Ø35 mm. 
Dve držali mreže na kol. 
Hiter mehanizem za zapiranje. 

 
1. Značilnosti: 
 

− FIS homologacija, 
− odporna na ozon oziroma vremenske vplive, 

− lahka in fleksibilna. 
 
2.  Komercialni pogoji: 

 
Količine: Predmet nakupa je od 200 do 400 kompletov zaščitnih mrež tipa B,  odvisno od cene 
posameznega kompleta. 
Rok dobave: 8 dni po izdaji naročilnice. 
Rok plačila: minimalno 30 dni po dobavi blaga. 
Dostava blaga: Podkoren Kranjska Gora.  
  

3. Ostali pogoji: 
 
Ponudbo pričakujemo najkasneje do 11.11.2019 do 10:00 ure na 
− elektronski naslov: katja.gril@sloski.si  ali 
− na naslov Smučarska zveza Slovenije – Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, s pripisom: 

»Ne odpiraj - ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – DOBAVA Z MONTAŽO ZAŠČITNIH MREŽ« 
 
Sprejemamo samo podpisane in ožigosane ponudbe. 
 
 
Upoštevali bomo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele v roku. 
  

mailto:katja.gril@sloski.si


 
                

                  

  

Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

 

Številka: JANTUR-3/2019 »ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – DOBAVA Z 

MONTAŽO ZAŠČITNIH MREŽ« 

PODATKI O PONUDNIKU 

Naziv ponudnika 
 
 
 

Polni naslov 
 
 
 

Matična in davčna številka 
ponudnika 

  

Transakcijski račun ponudnika  

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA 

Naziv odgovorne osebe 
(podpisnik pogodbe/pogodbe) 

 
 

Funkcija  

Elektronska pošta in telefon     

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

Naziv kontaktne osebe (v zvezi s 
ponudbo) 

 

Funkcija  

Elektronska pošta in telefon   

 

 

 
   

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis odgovorne 

osebe ponudnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                

                  

  

Operacijo delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 

 Artikel Količina 
Merska 
enota 

Cena  v 
EUR 

Vrednosti 
v EUR 

      

 Zaščitne mreže za smučišče, tip B 

 komplet   

- Mreža  - rdeče barve 
Dimenzija: dolžina 15 m, višina 2 m 
Okna 5 x 5 cm, vrv 3.5 mm 

Odporna na UV žarke 

- Količek  -  oranžne barve 
Dimenzija: višina 2,5 m, Ø35 mm 
Material cevi: polikarbonat 
11 količkov na mrežo 

- Držala mrežice – črne barve 
Dimenzija: Ø35 mm 
Dva držalca mreže na kol 
Hiter mehanizem za zapiranje 

   

   

 22 % DDV  

   

 Za plačilo EUR  

   

 Rok dobave:  

 Rok plačila:  

   

 

 

(kraj, datum) žig (Naziv in podpis odgovorne 

osebe ponudnika) 

 
 


