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Obrazec povpraševanja za nakup letalskih kart št. 1/2021-UL PEF 

Datum: 

Spoštovani, 

na podlagi Okvirnega sporazuma o nakupu letalskih kart št. 401-14/2020 z dne 25. 1. 2021, vam 
v nadaljevanju posredujemo povpraševanje za oddajo konkretnega naročila: 

Zahteve naročila: 

Odhod iz (navedite kraj letališča): 
Prihod v (navedite kraj letališča): 
Datum (in čas) odhoda: 
Datum (in čas) povratka: 
Število potnikov: 
Ime in priimek potnikov (kot navedeno v 
osebnem dokumentu): 

Morebitno zavarovanje rizika odpovedi: 

Pridobiti tudi ponudbe nizkocenovnih 
letalskih prevoznikov      Da 

Dodatne zahteve naročnika: 

V primeru, da ponudnik presodi, da je let s prestopanjem ob upoštevanju zgoraj navedenih 
zahtev naročila cenovno ugodnejši, ponudi tudi to možnost. 

V skladu z  omenjenim okvirnim sporazumom in navedenimi zahtevami naročila vas 
naprošamo, da nam ponudbo za izvedbo konkretnega naročila posredujete na e-naslov 

 v roku 24 ur od prejema tega povpraševanja. 
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Merilo za izbor: 
Konkretno naročilo bo oddano ponudniku na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, 
kar pomeni, da bo naročnik pri izboru ponudbe poleg cene letalske karte upošteval vse zgoraj 
navedene zahteve. 

V primeru identične cene se naročilo odda ponudniku, ki je prvi oddal ponudbo z izbrano ceno. 

Naročnik je povpraševanje hkrati poslal vsem strankam okvirnega sporazuma. Naročnik pri oddaji 
povpraševanja dokazuje zgolj, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne 
odgovarja za to, da bo ponudnik dejansko prejel elektronsko sporočilo. 

Hvala in lep pozdrav. 
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