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studioKroG 

Studio Krožnega 
gospodarstva 

Studio of Circular Economy 

 

Rogaška Slatina, 07.11.2022 

POVPRAŠEVANJE 

 

Ponudnik: _____________________________ 

  _____________________________ 

  _____________________________ 

Spoštovani, 

prosimo vas, da nam podate ponudbo za nabavo električnega viličarja. 

Dne 08.07.2022 smo dobili podpisano pogodbo o dodelitvi sredstev finančnih mehanizmov in pripadajoče slovenske 

udeležbe za projekt »Studio Krožnega gospodarstva« št. C1541-22B710007, projekt je sofinanciran s strani službe 

vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, 

program: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. 

Izpolnjeno ponudbo nam vrnite najkasneje do 15.11.2022 na naš naslov, sicer bomo smatrali, da vas naše 

povpraševanje ne zanima. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati spodaj navedene zahteve. 

Ponudnik se s podpisom  tega dokumenta zavezuje, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, 

podpisal pogodbo za nabavo električnega viličarja po cenah in pogojih navedenih v tej ponudbi. 

    

Ponudba številka: ___________ 

Opis storitve Količina EM Cena na EM 

brez DDV 

Vrednost brez 

DDV 

Električni viličar: 
 
Viličar STILL RX20-20P, ali primerljiv 
Polnilnik baterije 48V 
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem 
jeziku 
Obratovalno dovoljenje 
 
Tehnični podatki: 
Letnik od 2016 naprej 
Minimalno do 10.000 delovnih ur 
4 kolesni tip 
Triplex teleskop 
Nosilnost 2.000 kg/500 mm 
Višina dviga 5065 mm 
Prosti dvig 1705 mm 
Vgradna višina teleskopa 2260 mm 
Vgradna višina viličarja 2100 mm 
Baterija 48V/625Ah s CDV – Regenerirana 
Polnilec 48V 
Vilice 1200mm 
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Nove polne gume 
 
Dodatna oprema: 
Bočni pomik 
Enopedalni sistem 
Joystik 4+ za upravljanje hidravličnih funkcij 
Polna zaprta kabina 
Gretje kabine 
Brisalec stekla spredaj in zadaj 
Pralnik stekla spredaj in zadaj 
Gretje zadnjega stekla 
Pnevmatski sedež Grammer MSG 75 
LED delovne luči spredaj in zadaj 
LED cestna razsvetljava 
Notranje vzvratno ogledalo 
Blue Safety Light – Modra varnostna luč 
Opozorilnik za vzvratno vožnjo 
Dodatna 3.hidravlika 
Zaščita strešnega stekla 

 

SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV 

 

Ponudba je veljavna do 31.12.2022. 

 

 

Ponudnik se obvezuje: 

- da je viličar generalno obnovljen z na novo izdanim obratovalnim dovoljenjem; 

- da je rok dobave max. 5 tednov od prejema pisnega naročila; 

- da je garancija min. 6 mesecev ali min. 500 delovnih ur (kar pride prej) ob upoštevanju vseh navodil o 

uporabi in vzdrževanju viličarja. 

 

 

Tako dogovorjena cena vključuje vse ostale morebitne stroške in morebitne popuste. Cene so navedene brez davka 

na dodano vrednost. Rok za plačilo je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. 

Ponudnik (firma, žig in podpis zakonitega zastopnika ):   

 

Kraj in datum: ______________________________________ 


