
 

 

 

Portorož, 19.01.2018. 

 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB  ŠT.  TV-02-18 

  
 Vrsta in obseg del: 
  

1. Servis in popravilo protipožarnih vrat 
2. Servis in popravilo protipožarnih oken in kupol za odvod dima 

3. Izvajanje DDD _deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije objektov 
4.   Pregled, servis in čiščenje bojlerjev za preventivni pregled-LEGIONELLA 
5. Pregled varnostnih in krmilnih ventilov, pogonov  ter ekspanzijskih posod 

6. Pregled in servis mehčalni naprav vode 
7. Servis in popravilo zasilne razsvetljave 

8. Servis, popravilo in kalibracija merilnih termometrov 
9. Vzdrževanje kotlov ogrevalne tehnike in črpalk dovoda goriva 
10. Pregled, servis,  popravilo in testiranje  plinskih  instalacij v objektu 

11. Letni servis TČ, klim in hladilnih agregatov hotelov  
12. Servis in vzdrževanje agregatov objektov 

13. Pregled, servis in vzdrževanje  SPLIT  in fan coiler enot 
14. Čiščenje kuhinjskih nap in odvodnih kanalov 
15. Pregled in servis klimatov 

16. Servis in vzdrževanje električnih in hidravličnih ročnih viličarjev  
17. Zamenjava filtrov klimatov in čiščenje 

18. Pregled, servis in vzdrževanje avtomatskih vrat 
19. Vzdrževanje enot za kompenzacijo jalove energije 
20. Vzdrževanje in popravilo TV tehnike, HI-FI in instalacij 

21. Servis in popravilo sesalcev za prah, vodo in aparatov za pranje površin, PS  in 
sušilni stroj 

22. Servis in popravilo hladilnikov, hladilnih in zamrzovalnih komor, multipak 
sistema, pomivalnih strojev, konvektomatov, kotlov, štedilnikov, žarov in 
ostale kuhinjske električne in plinske naprave 

23. Servis, popravilo in vzdrževanje tehtnic 
24. Dela in popravila na elektroinštalacijah 
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25. Pregled, servis, popravilo in vzdrževanje črpalk in elektromotorjev (kotlovnice 
+ baz.    postrojenje) 

26. Čiščenje cevne instalacije v morju dovodne/odvodne  instalacije bazena 

podvodna del 
27. Pregled, servis in vzdrževanje bazenske tehnike 

28. Storitev popravila in zamenjave steklenih površin in ogledal 
29. Obrezovanje, odstranjevanje dreves in zelenic (delo na višini) 

30. Servisiranje in popravilo hidravličnih pres kontejnerjev za odpadke 
31. Keramičarska dela 
32. Pleskarska dela in zamenjava tapet 

33. Popravilo senčnikov luči 
34. Servisiranje in popravilo električnih pomičnih pergol 

35.   Servisiranje in popravilo namakalnega sistema hotela Metropol in Lucija 
36. Servis in vzdrževanje CNS sistemov 
37. Vodoinstalaterska dela 

38. Dimnikarske storitve 
39. Servis in vzdrževanje wellness tehnike 

40. Pregled, servis in vzdrževanje dozirne bazenske s tehnike 
41. Pregled, servis in vzdrževanje detektorjev plina TEVEL 
42. Čiščenje in odmašitev interne kanalizacije 

43. servis in popravilo koles 
44. Servis, čiščenje in popravilo prenosnikov toplote 

45. Odvoz bioloških odpadkov 
46. Čiščenje, odvoz maščob  in vzdrževanje maščobnih separatorjev 
47. Vzdrževanje in servisiranje avtomatskih bazenskih čistilcev - robotov 

48. Popravilo ključavnic, vrat in zapiral, izdelava sistemov zaklepanja in ključev 
49. Servis in vzdrževanje hranilnikov kurilnega olja 

50.  Servis in vzdrževanje prenosnikov toplote 
51.  Servis in vzdrževanje javljalnikov dima 
52.  Kleparska in krovska dela 

53 Servis in vzdrževanje sistema in ključavnic Onity  
54 Servis in vzdrževanje sistema in ključavnic Vingcard 
 
Navodila za prevzem razpisne dokumentacije: pri prevzemu razpisne 
dokumentacije dostavite fotokopijo dokazila o vplačilu  v višini  60,00 €  na račun   

SI56  1010 0005 3986 509  odprt pri  Banka Intesa Sanpaolo d.d. , BIC: 
BAKOSI2X  z navedbo : javno zbiranje ponudb  št. TV-02-18. 
Dokumentacija se prevzame v Upravi Hotela Metropol d.o.o., Obala 77, 6320 

Portorož,  od ponedeljka do petka v času od 9:00 ure do 13:00 ure ali po e-pošti 
marijan.misko@remisens.com i luka.hrvatin@remisens.com  

 
Rok za dostavo ponudbe: 02. februar 2018 do 12:00 ure.       
 

Naslov za dostavo ponudb : Hoteli Metropol d.o.o., Obala 77, 6320 Portorož 
                                                                                 

 
 

                                                                       Hoteli Metropol d.o.o. 
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