
 
 
 
 
 
Številka: 07-20/BB 
Datum:      10.04.2020 
 
Spoštovani, 
PROŠNJA ZA PONUDBO  –   MONITORING ODPADNIH VOD  SPLOŠNE BOLNIŠNICE za obdobje enega 
leta 

Prosimo za ponudbo za izvajanje monitoringa odpadnih vod  Splošne bolnišnice Nova Gorica, 
upoštevajoč okoljevarstveno dovoljenje za izpust odpadnih voda bolnišnice  (OVD) v javno 
kanalizacijo, dok. št. 35441-74/2013-6 z dne 11.11.2014, odločbo Ministrstva za okolje in prostor, 
Agencije RS za okolje št. 35444-35/20016-9 z dne 9.5.2017 ter dodatne zahteve naročnika, kot sledi: 

Monitoring upoštevajoč OVD 

STORITEV Letna količina 

Emisijski monitoring odpadnih vod in izdelava letnega poročila  1 

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V1-1 - „odtok iz stare 
stavbe“ in izdelava vmesnega  poročila 

3 

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V2 – „iztok pri gradu“ 
in izdelava vmesnega  poročila 

1 

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V3 – „iztok na 
prehodu“ in izdelava vmesnega  poročila 

4 

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V4 – „iztok iz 
kotlovnice“ in izdelava vmesnega  poročila 

1 

 

Dodatne storitve monitoringa odpadnih voda izvedene na zahtevo naročnika 

STORITEV Letna količina 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V1-1 - „odtok 
iz stare stavbe“ in izdelava vmesnega  poročila 

3 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V2 – „iztok 
pri gradu“ in izdelava vmesnega  poročila 

1 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V3 – „iztok 
na prehodu“ in izdelava vmesnega  poročila 

4 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave na merilnem mestu V4 – „iztok iz 
kotlovnice“ in izdelava vmesnega  poročila 

1 

Dodatne kemijske preiskave z meritvijo pH na merilnem mestu, 24 urna meritev. Iztok  
določi naročnik. Izdelava vmesnega  poročila.  

3 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave neraztopljenih snovi na merilnem 
mestu, 6 urna meritev. Iztok  določi naročnik. Izdelava vmesnega  poročila. 

3 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave AOX  na merilnem mestu, 6 urna 
meritev. Iztok  določi naročnik. Izdelava vmesnega  poročila. 

3 

Svetovanje naročniku ob neustreznem vzorcu odpadne vode glede na opravljen 
obseg analize odpadnih vod iz objektov v kanalizacijo 

20 ur 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA  
“DR. FRANCA DERGANCA” 
NOVA GORICA 
 

Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

Podračun: 01100-6030279058
 Telefon: 05 33 01452

Fax: 053301454



OPOMBA: naročnik si pridržuje pravico do dodatnih storitev izvedenih na zahtevo naročnika glede na 
ugotovljene potrebe izhajajoč iz delovnega procesa in izvedenih monitoringov upoštevajoč OVD. 

 

Lokacija:  Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev 13a, 5290 
Šempeter pri Gorici. 

V ceno naj bodo vključeni vsi stroški (administrativni stroški, potni stroški, dnevnice, kilometrine).  
Dela ne smejo motiti delovnega procesa v bolnišnici. 

BISTVENE ZAHTEVE 

Rok izvedbe:  sukcesivno v enem letu, upoštevajoč predvideno periodo za izvajanje monitoringa 
odpadnih vod  upoštevajoč OVD  in naročila storitev na zahteve naročnika za dodatne storitve 
monitoringa odpadnih voda. 

Izvajalec se zavezuje naročeno storitev in izdelavo poročil  izvesti v določenem roku. Če izvajalec ne 
izpolni prevzetih obveznosti v roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen  v višini 5 promil pogodbene 
vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar skupno največ 5 procentov vrednosti. 

Rok plačila v 60 dneh od primopredaje dokumentacije in izstavitve računa za opravljeno storitev. 

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR brez vključenega DDV, obračunani DDV in navedena cena 
z DDV in zajema vse stroške izvedbe po načelu funkcionalni ključ v roke.  

Rok za oddajo ponudbe je do  24.04.2020  do 9:00 ure.  

Ponudbe pošljete: na e- naslov nabava@bolnisnica-go.si in/ali, prinesete osebno ali po pošti v 
tajništvo tehnično oskrbovalnih  služb bolnišnice. 

K ponudbi priložite izjavo: pod materialno in kazensko odgovornostjo  izjavljate, da imate na dan 
oddaje ponudbe poravnane davke in prispevke in da nimate blokiranega računa. 

Kriterij izbora je najnižja cena. 

PONUDBENI PREDRAČUN – izpolni ponudnik  

Monitoring upoštevajoč OVD 

STORITEV A 

Letna 
količina 

B 

Cena na 
enoto 

brez DDV  

C 

Cena na 
enoto 

brez DDV 
x letna 
količina 

=(BxA) 

D 

Stopnja 
DDV 

  

E 

Cena z 
DDV 

=(C+D) 

 

Emisijski monitoring odpadnih vod in 
izdelava letnega poročila  

1     

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave 
na merilnem mestu V1-1 - „odtok iz stare 
stavbe“ in izdelava vmesnega  poročila 

3     

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave 
na merilnem mestu V2 – „iztok pri gradu“ in 
izdelava vmesnega  poročila 

1     



Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave 
na merilnem mestu V3 – „iztok na prehodu“ 
in izdelava vmesnega  poročila 

4     

Vzorčenje in fizikalno - kemijske preiskave 
na merilnem mestu V4 – „iztok iz kotlovnice“ 
in izdelava vmesnega  poročila 

1     

SKUPAJ monitoring upoštevajoč OVD      

 

dodatne storitve monitoringa odpadnih voda izvedene na zahtevo naročnika 

STORITEV A 

Letna 
količina 

B 

Cena na 
enoto 

brez DDV  

C 

Cena na 
enoto 
brez 

DDV x 
letna 

količina 

=(BxA) 

D 

Stopnja 
DDV 

  

E 

Cena z 
DDV 

=(C+D) 

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave na merilnem mestu V1-1 - „odtok 
iz stare stavbe“ in izdelava vmesnega  
poročila 

3     

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave na merilnem mestu V2 – „iztok pri 
gradu“ in izdelava vmesnega  poročila 

1     

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave na merilnem mestu V3 – „iztok na 
prehodu“ in izdelava vmesnega  poročila 

4     

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave na merilnem mestu V4 – „iztok iz 
kotlovnice“ in izdelava vmesnega  poročila 

1     

Dodatne kemijske preiskave z meritvijo pH 
na merilnem mestu, 24 urna meritev. Iztok  
določi naročnik. Izdelava vmesnega  
poročila.  

3     

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave neraztopljenih snovi na merilnem 
mestu, 6 urna meritev. Iztok  določi naročnik. 
Izdelava vmesnega  poročila. 

3     

Dodatno vzorčenje in fizikalno - kemijske 
preiskave AOX  na merilnem mestu, 6 urna 
meritev. Iztok  določi naročnik. Izdelava 
vmesnega  poročila. 

3     

Svetovanje naročniku ob neustreznem 
vzorcu odpadne vode glede na opravljen 
obseg analize odpadnih vod iz objektov v 
kanalizacijo, z izdelavo vmesnega  poročila. 

20 ur     

SKUPAJ dodatne storitve monitoringa 
odpadnih 

     

OPOMBA: naročnik si pridržuje pravico do dodatnih storitev izvedenih na zahtevo naročnika glede na 
ugotovljene potrebe izhajajoč iz delovnega procesa in izvedenih monitoringov upoštevajoč OVD. 

SKUPNI SEŠTEVEK  

dodatne storitve monitoringa odpadnih voda izvedene na zahtevo naročnika 



STORITEV A 

Letna 
količina 

B 

Cena na 
enoto 

brez DDV  

C 

Cena na 
enoto 
brez 

DDV x 
letna 

količina 

=(BxA) 

D 

Stopnja 
DDV 

  

E 

Cena z 
DDV 

=(C+D) 

SKUPAJ monitoring upoštevajoč OVD 1 kpl     

SKUPAJ dodatne storitve monitoringa 
odpadnih 

1 kpl     

SKUPAJ       

 

 

 


