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V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/15, 14/18 v nadaljevanju ZJN-3) in 

Pravilnika o internem postopku naročanja blaga in storitev v Občini Preddvor objavljamo 

 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 

 

  

 

Predmet javnega naročila: VODOVODNA DELA (VZDRŽEVANJE, IZGRADNJA 

VODOVODNIH INŠTALACIJ) NA OBJEKTIH V LASTI OBČINE PREDDVOR 

 

Vabimo vas, da oddate pisno ponudbo za javno naročilo. 

 

Specifikacija naročila: 

Izvajalec priloži cenik delovne ure izražene v EUR/h (navedeno z in brez DDV) in navede popuste.  

Dela se vrednotijo do maksimalno 4.000,00 EUR brez pripadajočih davkov.   

 

I. PREDMET RAZPISA 

Izvajalec prevzame v izvedbo naslednje storitve: 

- servisiranje in vzdrževanje obstoječe vodovodne inštalacije, inštalacije centralnega 

ogrevanja;  

- popravila obstoječe vodovodne inštalacije na objektih v lasti Občine Preddvor; 

- izpeljava nove vodovodne inštalacije na objektih v lasti Občine Preddvor. 

Izvajalec navede odzivni čas za: 

- nujna dela, ki ogrožajo varnost objekta (NUJNO); 

- vzdrževalna dela, ki ovirajo normalno uporabo objekta (HITRO); 

- naročila o novih izvedbah inštalacij (OBIČAJNA IZVEDBA V PRORAČUNSKEM LETU).   

 

II. ČAS TRAJANJE RAZPISA 

Z najugodnejšim ponudnikom bomo sklenili okvirni sporazum za čas od 01.03. 2020 do 28. 02. 

2021. Naročnik si pridrži pravico, da v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz okvirnega sporazuma 

oz. nezadovoljstva, le-tega prekine.  
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III. CENA IN PLAČILO  

Ponudnik pri prijavi navede: 

- ceno delovne ure izraženo v EUR/h 

- popust za dobavljeni material 

 

Cena delovne ure je finksna in se v obdobju podpisa pogodbe ne spreminja; 

Naročnik bo račun plačal najkasneje v 30 dneh po izstavljenem računu za opravljeno storitev. 

 

 

IV. MERILA ZA IZBOR 

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju 

specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral 

ponudbo ponudnika z širšimi referencami.  

 

V. KVALITETA OPRAVLJANJA STORITEV 

Izvajalec storitve se obvezuje, da bo servisne storitve izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi 

predpisi, pravili stroke in da bo s popravilom začel takoj oz. drugi dan po sporočilu naročnika v 

odvisnosti od nujnosti popravila.  

Po opravljenem delu izvajalec izstavi delovni nalog s prilogo dobavnice porabljenega materiala. 

Delovni nalog mora biti potrjen s strani predstavnikov naročnika, ki so zadolženi za upravljanje in 

navedeni v pogodbi.  

 

VI. OSTALE INFORMACIJE 

 Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih. 

 izvajalec izstavi račun z valutacijo 30 dni od pravilno prejetega e-računa;  

 Informacije v zvezi z razpisnimi pogoji in ostalo razpisno dokumentacijo so na voljo na tel. št. 

04 275 10 18, Katja Pernuš. 

Oddaja ponudb - pisno na naslov:  OBČINA PREDDVOR, DVORSKI TRG 10, 4205 

PREDDVOR 

 Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z 

navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. 

 Naročnik bo upošteval le pravočasne ponudbe, ki bodo predložene naročniku do dne 

06.02.2020 do 10:00 ure. 

 

VII. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 

vnaprej določila izbor določene ponudbe, ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma 

ne bi bila izpolnjena.  

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  


