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Številka knjiženja: 820-03-0006/2014 
Zaporedna številka javnega naročila: JNMV-0378/2015-POG 
Datum: 20.4.2015 
 
 
 
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 
Ponudnik: ______________________________________ 
 
Predmet javnega naročila: Zamenjava strehe gasilskega doma PGD Šalek 
 
Vrsta postopka:  evidenčni postopek 
 
Rok za predložitev ponudb je do 4. 5. 2015 do 10:00 . 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo. 
 
 
Navodila za izdelavo ponudbe: 
 
1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega 

razpisa.   
 
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa 

morajo biti izražene v eurih. 
 

3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.  
 

4. Ponudba mora biti veljavna 45 dni. 
 
5. Rok plačila je 30 dan od prejema računa. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika. 
 
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Andrej 

RUPREHT. 
 
7. Načini oddaje ponudb: 

1. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, 
soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje. 

2. Po faksu: 03 8961 654 
3. Po e-mailu: andrej.rupreht@velenje.si ali info@velenje.si   

 
 
 
Pripravil skrbnik JN: Andrej RUPREHT 
 
 
Vodja JN:   Alenka REDNJAK 
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Specifikacija – predračun naročila: 
  

Poz. Opis postavke Količina:   
Cena na 
enoto: 

Vrednost 
postavke: 

1. 
Dobava in izvedba zračnega kanala (paropropustne folije z 
morali 5/8cm). 430,00 m2 x     

2. 
Dobava in letvanje strehe za glineno kritino kot npr.: Creaton 
bobrovec engoba z letvami 4/5cm. 430,00 m2 x     

3. 
Dobava in montaža Alu prezračevalne mreže ob žlebu rez 
10cm. 48,00 m1 x     

4. 
Ponovna montaža Cu in barvnih obstoječih žlebov komplet s 
kljuko. 50,00 m1 x     

5. 

Ponovna montaža vetrnih ter zidnih obrob. 122,00 m1 x     

6. 
Ponovna  montaža iste Cu strešne globeli rez 50cm 
poglobljene. 11,00 m1 x     

7. 
Demontaža strešnega okna z dobavo in montažo novega 
okna dim.78/118, kot npr.: Velux. 1,00 kom x     

8. 
Demontaža in ponovna montaža strešne line dim.40/55 ob 
sireni. 1,00 kom x     

9. 

Dobava in montaža barvne police ob frčadi rez 50cm. 13,00 m1 x     

10. 
Demontaža ter ponovna montaža istega Cu  strelovoda ob 
sireni z nosilci. 25,00 m1 x     

11. Dobava in montaža točkovnih zračnikov ob slemenu z 
elementi za glineno kritino kot npr.: Creaton bobrovec 
engoba. 40,00 kom x     

12. Dobava  in pokrivanje glinene kritine kot npr.:Creaton 
bobrovec engoba komplet z elementi ( kapni, slemenski, 
tričetrtinke ob obrobah ). 430,00 m2 x     

13. 
Dobava in suha montaža slemena z elementi. 26,00 m1 x     

14. 
Rezanje glinen  kritine ob strešnih globelih, obrobah in 
policah. 63,00 m1 x     

15. 

Prevozni stroški za kritino ter letve na objekt z razkladanjem. 2,00   x     

16. 

Dostava ter postavitev delovnega odra ob žlebovih. 160,00 m2 x     

  

        SKUPAJ   

 

    
DDV 22,00   
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