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Portorož, 04.02.2022 
 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ŠT. TV-2022 
 
  
Vrsta in obseg del: 

 
1. Servis in vzdrževanje protipožarnih vrat  
2. Vzdrževanje in servis oken in kupol za odvod dima  
3. Servis in vzdrževanje CNS sistemov   
4. Pregled, servis in vzdrževanje detektorjev plina TEVEL  
5. Servisiranje in popravilo namakalnega sistema hotela Metropol in Lucija   
6. Vzdrževanje ogrevalne kotlov tehnike in črpalk dovoda goriva  
7. Dimnikarske storitve  
8. Servis in vzdrževanje skladiščnih naprav za kurilno olje  
9. Pregled, servis in čiščenje hranilnikov sanitarne vode za preventivni pregled-    
           LEGIONELLA 
10. Servisiranje in popravilo električnih pomičnih pergol  
11. Pregled in servis naprav za mehčanje vode  
12. Servis in popravilo zasilne razsvetljave  
13. Servis in vzdrževanje sistema in ključavnic Onity  
14. Servis in vzdrževanje sistema in ključavnic ving card 
15. Servis in vzdrževanje TČ, klim in hladilnih sistemov hotelov  
16. Servis in vzdrževanje agregatov objektov  
17. Servis in vzdrževanje  SPLIT  in fan coiler enot  
18. Servi in popravilo elektromotorjev in črpalk (kotlovnice + baz. postrojenje)  
19. Pregled in servis klimatov  
20. Servis in vzdrževanje wellness tehnike  
21 Letno čiščenej prenosnikov toplote  
22. Dobava in zamenjava filtrov klimatov   
23. Redni servis in vzdrževanje avtomatskih vrat  
24. Vdrževanje enot kompenzacije jalove energije 
25. Popravilo senčnikov luči 
26. Servis kuhinjske tehnike (hladilnikov, hladilnih in zamrzovalnih komor, multipak sistema, 

pomivalnih strojev, konvektomatov, kotlov, štedilnikov, žarov in ostalih kuhinjskih električnih 
in plinskih naprav) 

27. Servis, popravilo, kalibracija in umerjanje tehtnic           
28. Slikopleskarska dela in zamenjava tapet  
29. Izvajanje DDD _deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije objektov  
30. Odvoz bioloških odpadkov  
31. Čiščenje kuhinjskih nap in odvodnih kanalov   
32. Čiščenje, odvoz maščob  in vzdrževanje maščobnih separatorjev  
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33. Elektroinstalacijska dela  
34. Keramičarska dela  

 
  

Navodila za prevzem razpisne dokumentacije:  
Dokumentacija se posreduje po elektronski pošti. Zahtevo za prevzem dokumentacije je 
potrebno poslati na naslov barbara.grbecrebersek@remisens.com 

 
 
Podrobna pojasnila so na voljo na spletni strani: https://www.remisens.com/si/o-nas#razpisi 
 
Rok za dostavo ponudb: 18.02.2022 do 14:00 ure.       
 
Naslov za dostavo ponudb: HOTELI METROPOL D.O.O., Obala 77, 6320 Portorož – Javno zbiranje 
ponudb št. TV-2022 (NE ODPIRAJ!)  
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