
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAVODILA PONUDNIKOM 

 
   (zbiranje ponudb za tehnično vzdrževanje) 
 
1. Naročnik : 
 

Naziv: Hoteli Metropol d.o.o. 
Naslov: Obala 77, 6320 Portorož 
Kontakt: 05 936 8110  

 
2. Oddaja ponudb :  Hoteli Metropol, Portorož 
 
3. Vrsta, kvaliteta in obseg dela je naveden v javnem pozivu zbiranja ponudb. 
            
4.  Dovoljeno je nudenje ponudbe po grupah dokumentacije. 
 
5.  Dokazila o poslovni sposobnosti 
 
Ponudniki morajo dokazati pravno, pslovno, finančno, gospodarsko, tehnično in 
kadrovsko sposobnost. Dokazila o sposobnosti morajo biti oddana v originalu oziroma 
kot overjena kopija, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev. 
Dokazi o sposobnosti so: 

a) Izpis iz sodnega registra, kot dokazilo, da je podjetje pravno in poslovno 
sposobno za sklepanje in izvrševanje pogodb. 

b) Dokazilo o boniteti za preteklo obračunsko obdobje ( BON 1 in BON 2), pri čemer 
BON 2 ne sme biti starejši od 7 dni. Ponudniki mroajo dokazati, da niso bili v 
blokadi več kot 5 dni v zadnjih 6 mesecih/potrdilo poslovne banke ali prikaz 
bilance oz. drugo enakovredno potrdilo s katerim se dokazuje finančno in 
gospodarsko sposobnost. 

 
 

c) Potrdilo Davčne uprave o nedolgovanju davkov in prispevkov, ki ne sme biti 
starejše od 7 dni.   

 
     d) Bruto bilanca na dan 31.12.2021.  
 

d) Izjava o tehnični opremljenosti, opremi, načinih zavarovanja kakovosti del 
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ter strokovnosti osebja, ki bodo dela izvajali (kvalifikacijska struktura osebja, ki 
bo dela izvajala ter popis opreme). 

 
e) Reference preteklih izvedenih del. 

 
6. Skupni ponudniki morajo dokazati posamezno in skupno sposobnost, vendar v 
primeru izbora naročnik sklepa pogodbo z nosilcem skupne ponudbe. 
 

7. Cena naj bo izražena brez DDV-ja. 

8. Cena naj bo izražena v evrih. 

9. Pogoji in načini plačila: Rok plačila računov je 45 dni od dneva izdaje računa, če v 
razpisni dokumentaciji ni drugače navedeno. Račun se izdaja 1. v naslednjem mesecu za 
usluge opravljene v preteklem mesecu. 
 
10. Rok trajanja pogodbe: od 01. 04. 2022 do 31. 05. 2023. 
 
11. Rok veljavnosti ponudbe:  60 dni od dneva odpiranja ponudb. 

12. Kriteriji za izbor:  najugodnejša ponudba je sprejemljiva z najnižjo ceno po skupini 
katera v popolnosti zadovoljuje zahtevane tehnične in ostale pogoje iz razpisne 
dokumentacije.  
 
13. Ponudbe se dostavijo v slovenskem jeziku. 
 
14. Rok za dostava ponudbe: 18. 02. 2022. do 14:00 ure 
      
Naslov za oddajo pošiljk: 

HOTELI METROPOL D.O.O., Obala 77, 6320 Portorož – Javno zbiranje ponudb št. TV-
2022 (NE ODPIRAJ!) 

 
    Ponudbo se dostavi v zarti ovojnici za naročnika. 
 
    Na ovojnici obvezno označiti zaporedno številko skupine za katero se 
    dostavlja ponudba. 
     
15. Ponudniki lahko za dodatne informacije obrnejo na: 
 

• e-mail: marijan.misko@remisens.com  

• g. Marijan Miško,  041 344 249 

• zahtevo za dostavo razpisne dokumentacije  se pošlje po elektronski pošti na  
e-mail: barbara.grbecrebersek@remisens.com 
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16. Zahtevane izjave: 
Izjava o strinjaju z rokom plačila ter roki izvedbe del in kvaliteti storitev. 
 
17. Alternative k tej ponudbi niso dovoljene. 
  
18.  Ponudba se izdela v skladu s razpisano dokumentacijo. 
 
19.  Pogodbo sestavljajo splošni pogoji ter ostali pomembni pogoji vezani na javni poziv, 
skladno s strokovnimi zahtevami ter zakonskimi predpisi. 
 
20. O rezultatu javnega zbiranja ponudb, so lahko ponudniki obveščeni najkasneje v roku 
45 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Naročnik ima pravico izbrati najugodnejšo 
ponudbo oziroma ima pravico javni poziv odpovedati v celoti ali delno brez posebne 
obrazložitev in pri tem ne nosi nobene stroškovne odgovornosti do ponudnikov. 
 
Odločitev naročnika je končna. 
 
Ponudniki, ki so sodelovali v postopku nimajo pravice na ugovor ali pritožbo odločitve 
uprave naročnika. Morebitne pritožbe in ugovori se ne obravnavajo.  
 
 
Portorož, 04.02.2022. 
 


