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Izvajanje gradbeno-obrtniških del in opremanje ter preureditev 
prostorov wellnessa in zunanjih bazenov Hotela Metropol v Portorožu   

 

 
  

1. Naročnik/investitor: 

Naziv: HOTELI METROPOL d.o.o. 
Sedež: Obala 77, 6322 Portorož, Slovenija 

  
2. Kraj dostave ponudbe: 
     preko elektronske pošte na naslov nikolina.mandekic@remisens.com ali po  
     navadni pošti na naslov:  
     Osječka ulica 50 (II kat), 51 000 Rijeka, Hrvaška  
 

3. Vrsta, kvaliteta in obseg storitev so opisani v razpisni dokumentaciji katera obsega 
stroškovnik, tehnični opis in splošne tehnične pogoje.  
 

4. Ponudbe morajo biti celovite po skupinah del oz. morajo biti ponujene vrste 
gradbeno-obrtniških del, odločitev o izbiri ponudnika bo odvisna glede na 
odločitev investitorja. 
Ponudnik lahko nudi samo eno vrsto del, oziroma samo opremanje.  

 
5. Ponudbe je potrebno dostaviti v elektronski obliki (Excel format identičen 

originalu iz razpisne dokumentacije). 
 

6. Ponudniki morajo dokazati pravno, poslovno, finančno, gospodarsko, tehnično in 
kadrovsko sposobnost. 

Dokazi o sposobnosti so: 
a) Izvleček iz sodnega, strokovnega ali trgovskega registra (Prizna se tudi izvleček iz sodnega 

registra prevzet iz spleta); 
b) Soglasnost za opravljanje dejavnosti gradbeništva izdano s strani pristojnega Ministrstva za 

ponujena dela; 
c) Bilanca in izkaz poslovnega izida – obrazec za velike podjetnike za zadnja 3 poslovna leta 

(prizna se tudi overjena fotokopija ponudnika); 
d) Bruto bilanco in izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1. tekočega leta do zadnjega datuma 

meseca pred oddajo dokumentacije (prizna se tudi overjena fotokopija ponudnika); 
e) Zadnji kvartalni obrazec TI-POD za tekoče leto (prizna se tudi overjena fotokopija ponudnika); 
f) Bon 1; 
g) Bon 2 ne starejši od 8-ih dni; 
h) Potrdilo davčne uprave, da podjetje nima davčnih dolgov dolgovsnj; 
i) Izjava o tehnični opremljenosti, opremi, napravah, sredstvih, osebju, kapacitetah, metodah 

zagotavljanja kakovosti, in deležu podizvajalcev v ponudbi; 
j) Izjava o do sedaj izvedenih delih na enakih ali podobnih poslih (reference) v zadnjih 3 letih; 
k) Izjava o sprejemu Pogodbe za gradnjo (v prilogi razpisne dokumentacije – bo dostavljena 

samo ponudnikom kateri bodo prišli v zadnji krog zbiranja ponudb); 

 
7. Skupina ponudnikov mora dokazati svojo induvudualno in skupno sposobnost, v 

primeru izbire naročnik sklepa pogodbo z nosilcem skupne ponudbe.   
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8. Ponudniki morajo ob ponudbi obvezno priložiti podatke od podizvajalcev (če ih 
imajo).  

 

 
9. Ponudnik si je dolžan ogledati lokacijo na kateri se bodo odvijala dela, preveriti 

pogoje za gradnjo na licu mesta in v skladu z dejanskim stanjem na licu mesta 
formirati cene na enoto. 

 

10. Dela se bodo z izbranim ponudnikom sklepapala po načelu dejansko izvedenih 
količin.  

 

11. Investitor bo zagotovil strokovni in obračunski nadzor nad izvajanjem del.  
 

12. Cena mora biti izražena v evrih, brez DDV-ja. 
 

13. Plačilo opravljenih del v roku 30 dni po overitvi začasnih mesečnih situacij.    
 

14. Ponudnik je dolžan ponuditi garancijski rok ne krajši od dveh let.    
 

15. Investitor pričakuje od ponudnikov, da so ob sklenitvi pogodbe pripravljeni 
ponuditi bančno garancijo za dobro opravljeno delo ter bančno garancijo za 
garancijski rok, vsako v višini do 10% od vrednosti predidenih del.     

 
16. Datum začetka in konca izvajanja storitve:  

 
02.01.2023. – 25.03.2023.  
 

 
S stroškovnikom ponudbe je potrebno predložiti tudi dinamični načrt izvedbe del.    

 
1. Veljavnost ponudbe: 30 dni od roka za dostavo ponudbe.  
 
2. Ponudbe morajo biti v hrvaškem jeziku. 
 
3. Rok za dostavo ponudbe je 22.12.2022 do 12:00 ure. 
 
       
4. Ponudniki se za dodatne informacije lahko obrnejo na: 

a. Vprašanja v zvezi s stroškovniki: 
g. Nebojša Vranešić, nebo1@architecta.si; tel:+386 5 631 00 70; +386 (0)40 715 183 
g.HrvojePajk,hrvoje007@gmail.com;hrvoje@dizarrestudio.com; tel: 00385 91/28 
71 267 

b. Vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji razpisa: 
gđa. Nikolina Mandekić, nikolina.mandekic@remisens.com; tel: 00385 91/ 27 43 
907 
 

5. Ponudba se izdela v skladu z zgornjimi navodili in pripadajočim stroškovnikom.     
 
6. Naročnik ima pravico do izbire najugodnejše ponudbe oz. razveljaviti razpis ali del 

razpisa brez posebne utemeljitve in do ponudnikov nima nikakršne stroškovne 
odgovornosti.     
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Odločitev naročnika je dokončna. 
 
Ponudniki, ki so sodelovali v postopku nabave nimajo pravico do pritožbe ali 
ugovora na odločitev Uprave naročnika.    
Morebitne pritožbe ali ugovore ponudnikov naročnik ne bo upošteval. 


