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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spogtovani,

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naroi;iIa:

Sanacija javnih zakloni§6 v Mestni obeini Maribor in pridobitev potrdil o primernosti

Predmetjavnega naroeila je podrobneje opredeljen v prilo2eni specifikaciji naroeila oz. popisu
del

- Rok za izvedbo javnega naro6ila je: najkasneje do 1. oktobra 2022

Ponudba se izdela v slovenskem jeziku, cene so izra2ene v evrih.

Ponudnik v ponudbi predlo2i naslednjo dokumentacijo1 :

Podatki o ponudniku (obr 1 )

Ponudbeni predraeun (obr 2)

lzjava o tehni6ni sposobnosti izvedbe javnega naroeila (cbr 3)

Popis del

Cena mora vsebovati vse strogke, popust, rabate in DDV. Ponudba mora biti veljavna do 31.

8. 2022

Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe pisno po e- pogti

urban.doqsa@maribor.si , ali na telefon 041 904 896 pri kontaktni osebi Urban DOGSA.

Za pravo6asne se bodo upo§tevale ponudbe, ki bodo prispele do dne 10. 8. 2022 do 12. ure

ure po elektronski po§ti na uradni naslov: mestna.obcina@,maribor.si , z obveznim

1 Kot priloge se navedejo: popis deI, vzorec pogodbe, prospektni material, menica, projektna naloga,
obrazci za podizvajalce ipd. (glede na predmet JN).



pripisom v zadevi: Ponudba za javno naro6iio »Sanacija javnih zakloni§6 v Mestni ob6ini

Maribor in pridobitev potKiil o primemosti §tevilka 41 02-926/2022 e.

lzmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza zahtevam iz prilo2ene specifikacije naroeila

in je v skladu z merili najugodnejga.

Merilo za izbiro je: najni2ja ponudbena cena.

Pogoji za sodelovanje pri javnem naroeilu:

- Ponudnik mora izkazati da je vobdobju enega (1) leta od objave predmetnegajavnega
naro6ila po izvedbi vzdr2evalnih deI v zaklontgeih, uspegno pridobil vsaj tri (3) potrdtla
o primernosti zaklonige.

C)gled objektov:

Ogled je mo2en v ponedeljek (8. 8. 2022) ali v torek (9. 8. 2022) po predhodnem
dogovoru po e- po§ti urban.dogsa@maribor.si , ali na telefon 041 904 896 pri kontaktni
osebi Urban DOGSA.

Vabimo vas, da podate ponudbo za zgoraj navedeno javno naro6ilo.

javna naro6ila


