
 

 

Datum:     23.11.2020 

 

 
ZA: POTENCIALNI PONUDNIK 

Spoštovani.  

PROŠNJA ZA PONUDBO –   REDNI PREGLED IN SERVISNO VZDRŽEVANJE GASILNIKOV TER REDNI LETNI  

TEHNIČNI NADZOR NOTRANJEGA IN ZUNANJEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA – ZA OBDOBJE 3 LET. 

Prosim za ponudbo za izvedbo redni pregled in servisno vzdrževanje gasilnikov ter redni letni  tehnični 

nadzor notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja in sicer na lokaciji Šempeter pri Gorici in Stara 

gora.  

Pregledi morajo biti skladni s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje 

ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l.RS, št. 108/2004 s spremembami in dopolnitvami) ter redni 

tehnični nadzor zunanjega in notranjega  hidrantnega omrežja. Skladno z določili Pravilnika o 

preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur.l.RS, št. 22/1995 s spremembami in dopolnitvami).  

Izbrani ponudnik bo za naročnika enkrat letno (predvidoma v mesecu decembru) opravil redni pregled 

in servisno vzdrževanje gasilnikov ter notranjega in zunanjega hidrantnega omrežja. Gasilniki in 

hidranti se nahajajo na dveh lokacijah in sicer na lokaciji Šempeter pri Gorici ter Stara gora. Ponudnik 

bo poročila in zapisnike o pregledu gasilnikov ter rednem nadzoru izdelal ločeno za vse objekte in 

okolico bolnišnice.  

 

1. SB Nova Gorica, Padlih borcev 13a, Šempeter pri Gorici 

- NOVA BOLNIŠNICA V CELOTI  (od kleti do 9 nadstropja) 
- STARA BOLNIŠNICA V CELOTI ( klet, pritličje do 3 nadstropja) 
- MIKROBIOLOŠKI ODDELEK, DELAVNICE 
- ODDELEK ZA PATOLOŠKO MORFOLOGIJO 
- UPRAVA, TOS  
- URGENTNI CENTER 
- SESTRSKI DOM 

Cca 230 gasilnikov ( znamke Gloria, Pastor, Fipis, Total) ter cca 83 hidrantov, 9 nadtalnih zunanjih 
hidrantov, 3-H  omara.  

 

2. ODDELEK ZA INVALIDNO MLADINO STARA GORA 

        ODDELEK ZA INVALIDNO MLADINO STARA GORA  
Paviljon I  
Paviljon II – (bivši pav. VI).  

Cca 27 gasilnikov ( znamke Gloria, Pastor, Fipis, Total) ter cca 10 hidrantov 
 

 

 

 

 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA  

“DR. FRANCA DERGANCA” 

NOVA GORICA 
 

Padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

Podračun: 01100-6030279058
 Telefon: 05 33 01550

Fax: 053301454



 

OPOMBA:  

1. Izvajalec mora v ponudbi zajeti vse stroške, vključno s svetovanjem, potnimi stroški in 

materialom, potrebno opremo in orodjem za izvedbo storitve.   

2. S ponudnikom se bo sklenila pogodba/naročilo za obdobje treh ( 3) let. Cene v času 

veljavnosti pogodbe so fiksne.  

3. V kolikor, se med pregledom ugotovi, da določeni gasilniki niso ustrezni (dotrajani, itd), mora 

izvajalec storitve podati zapisnik strokovnemu sodelavcu/ki VZD. Na podlagi ugotovljenega 

zapisnika  se ocenjena vrednost lahko spremeni.  

4. Prosimo za priložen  cenik storitev ter cenik novih gasilnikov, glede na tip gasilnega sredstva.  

Kontaktna oseba naročnika je: Matjaž DeFaveri , strokovni sodelavec za VZD. 

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

Šempeter pri Gorici in Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo na lokacijo Stara Gora. 

BISTVENE ZAHTEVE 

Rok izvedbe:  v 30-ih dneh od prejetega naročila. Izvajalec se zavezuje naročeno storitev izvesti v 

določenem roku.  

Predviden plačilni rok: 60 dni po izvedbi storitve. 

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR brez vključenega DDV, in navedena cena z DDV , ki 

zajema vse stroške izvedbe, za obdobje 3 (treh) let.  

Rok za oddajo ponudbe je do 26.11.2020  do 12:00 ure.  

Ponudbe pošljete: na e- naslov nabava@bolnisnica-go.si ali prinesete osebno ali po pošti v tajništvo 

tehnično oskrbovalnih  služb bolnišnice. 

K ponudbi priložite:   

1. Dokazilo,  da ste  pooblaščeni izvajalec za servisiranje vseh vrst gasilnikov , ki so zgoraj 

navedeni.   

Kriterij izbora je najnižja cena in strokovnost. 

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, izvajal strokovno, skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi 

v rokih, ki jih določajo predpisi, interni akti naročnika in v skladu z naročilom naročnika.  

 

Pripravil: 

Matjaž De Faveri  

Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica 

Ul. padlih borcev 13a 

5290 Šempeter pri Gorici 

vzd@bolnisnica-go.si 

Tel. 05 330 1583/05 330 1455 


