STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice

Povabilo k oddaji ponudbe
Spoštovani,
Predmet povabila je zamenjava strešne kritine na večstanovanjski stavbi Na gmajni 2, Vitanje.
Predmet naročila je podrobneje opredeljen v priloženih dokumentih:
- Razpisna in projektna dokumentacija - Na gmajni 2, Vitanje
- Projektantski popis del - Zamenjava strešne kritine
Naročnik: ETAŽNI LASTNIKI NA GMAJNI 2, Na gmajni 2, 3205 VITANJE
Dela se bodo izvedla v letu 2020. Projekt bo delno financiran iz subvencije Eko sklada, delno iz sredstev
rezervnega sklada in vplačil etažnih lastnikov ter delno iz sredstev kredita, ki ga bodo etažni lastniki
najeli v breme prihodnjih vplačil v rezervni sklad.
Pogodbena vrednost je dogovorjena ob smiselni uporabi določila "ključ v roke" (659. člen OZ), kar
pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene - pogodbene vrednosti niso možni.
Ponudba vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. S podpisom te ponudbe izvajalec
izjavlja, da je v ponudbo in ponudbeno vrednost vključil tudi dobavo vse tiste opreme oz. izvedbo vseh
tistih del, ki so potrebna, da se zagotovi funkcionalnost pravilnega delovanja opreme, ki je predmet te
pogodbe, ne glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji te opreme oz. teh del ni posebej
opredelil oz. navedel. Pri pripravi ponudbe izvajalec ponudi opremo s priloženega popisa.
Izvajalec izstavi račun na naslov:
Etažni lastniki večstanovanjske stavbe
Na gmajni 2, 3205 VITANJE
s pripisom,
Račun razdeljuje upravnik, Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske
Konjice in ga pošlje na naslov upravnika.
Upravnik bo izvajalcu prenakazal prejeta denarna sredstva po pogodbi v višini prejetih plačil s strani
etažnih lastnikov v skladu z 71. členom Stanovanjskega zakona.
Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti kuverti, kuverto pa označiti:
PONUDBA – Zamenjava strešne kritine, Na gmajni 2, Vitanje
NE ODPIRAJ!
Ponudbo je potrebno poslati na naslov upravnika:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, najkasneje do
30.06.2020.
Vabljeni k oddaji ponudbe.

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Direktor:
Tomaž Rihtaršič, dipl.inž.gr.

