Štev. naročila: JN-LOGINS-01/2017
Štev. dokumenta: JN-LOGINS-01/2017-3
PONUDBA
1. NAROČNIK
B&B, d.o.o., skupaj s partnerji kompetenčnega centra Logins: Intereuropa d.d., Luka Koper d.d., Adria
terminali d.o.o., Jadroagent international d.o.o. Koper, Frikus špedicija d.o.o., Transocean shipping
d.o.o., DARS d.d., Fraport Slovenija d.o.o., BRCE d.o.o., Stele trans d.o.o., M. Koželj d.o.o., SIGR d.o.o.,
Bizjak Aleksander d.o.o., Rail Cargo Logistics d.o.o., BLG CarShipping Koper d.o.o., Globus d.o.o., ki jih
na podlagi partnerskega sporazuma, z dne 21.4.2017 zastopa B&B izobraževanje in usposabljanje
d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj.
2. PONUDNIK
Naziv
Zakonit zastopnik/zastopnica
Davčna številka
Matična številka
Naslov/sedež
Telefon
Telefaks
E-pošta
Spletna stran
Odgovorna oseba za izvedbo naročila
Telefon
Telefaks
E-pošta
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Številka transakcijskega računa
3. SOFINANCIRANJE
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10.
prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne
naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in
validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške projekta.
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4. PREDMET RAZPISA
Usposabljanje voznikov za ravnanje v izrednih razmerah, skladno z zahtevami Specifikacije izvedbe
naročila in vzorca pogodbe.
5. PONUJENA CENA NA UDELEŽENCA V POSAMEZNEM USPOSABLJANJU IZ 2. TOČKE
SPECIFIKACIJE IZVEDBE NAROČILA
Ponujena cena
brez DDV

EUR

+ DDV (22%)

EUR

Skupaj z DDV

EUR

Pri izvedbi naročila ne bomo sodelovali s podizvajalci. S podpisom ponudbe jamčimo za resničnost oz.
verodostojnost podatkov v ponudbi.
S podpisom ponudbe potrjujemo, da smo seznanjeni in izpolnjujemo pogoje, ki so navedeni v
»Specifikaciji izvedbe naročila« in se zavezujemo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Datum:
Pripravil:
_____________________
/podpis/

Odgovorna oseba ponudnika:
________________________
/podpis/
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