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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Univerza v Mariboru je na podlagi javnega razpisa 302/17-RAOP/2016 izvedla prvo fazo postopka z 
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po 
sklopih. 

Priznana Vam je bila sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila, zato Vas vabimo, da oddate 
ponudbo za sklope, za katere vam je bila priznana sposobnost. 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika na naslovu 
http://www. fvv. um .si/a ktua I no/javni-razpisi .aspx. 

Pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno od kontaktne osebe naročnika. Informacije, 
kot npr. kraj oddaja ponudbe in podobno, pa lahko ponudniki dobijo telefonsko. 

Odgovori se bodo objavili v zakonsko določenem roku na spletni strani 
http://www. fvv. um .si/aktua I no/javni-razpisi .aspx. 

Ponudniki morajo ponudbe oddati v zaprti kuverti na naslov: 

UNIVERZA V MARIBORU 

FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 

Kotnikova ulica 8 

1000 Ljubljana 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

Za označitev kuverte prosimo uporabite Obrazec k oddaji vloge (OBR-11/6). 

Ponudniki morajo ponudbo oddati tudi v elektronski obliki. Ponudbo lahko pošljejo e-pošti ali pa jo na 

CD-ju priložijo k ponudbi. Rok za oddajo elektronske ponudbe je isti kot za pisno ponudbo. Pisna ter 
elektronska ponudba morata biti popolnoma enaki.
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Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku. Tehnične specifikacije ponujene opreme so lahko v 

slovenskem ali angleškem jeziku. 

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na navedeni naslov do 26. septembra 2019 do 12.00 ure. 

Seznam listin, ki jih morajo predložiti ponudniki, je določen z razpisno dokumentacijo. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Aleksander Podlogar, elektronska pošta ric@fvv.uni-mb.si, telefon 

01/3008 329. 

Odgovorna oseba naročnika 
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