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Številka: 354-75/2011 
Datum: 23.06.2011 
 
 
 
Povabilo k oddaji PONUDBE za IZVEDBO gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za 
Zapornico na vhodni ploščadi 
 
Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Nova Gorica poziva usposobljene izvajalce k oddaji 
ponudbe za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.  
Lokacija je na centralnem odlagališču odpadkov Nova Gorica. 
Predmet izvedbe je definiran s popisom del: 

 

Kol EM Blago ali storitev 

2 kpl ZAPORNICA hitra (2,5 sek) elektromehanska ali hidravlična zapornica 
z aluminij letvijo do odprtine 8m, z utripajočim sveti, trakom in 
odbojnimi nalepkami obojestransko, opozorilno lučjo na ohišju, 
komandna omarica z vsemi logikami krmiljenja, z ročno deblokado, 
ključ tipka, možnost odpiranja na notranjo tipko, možnost odpiranja 
preko telefona (GSM modul) možnost priklopa na letno dnevni 
programator Odprto -Zaprto, zapiranje na čas ali po prevoženju zanke - 
Frekvenca odpiranja: 100% časovno • Fotocelica 2 par  

1 kpl MEHANSKA ZAPORNICA ROČNA toplo pocinkana, prašno barvana, 
za odprtino do 5m, z obešanko na sorniku za blokado v odprtem ali 
zaprtem položaju 

1 X GRADBENA, ELEKTROTEHNIČNA IN MONTAŽNA DELA : 

betoniranie temeljev, vgradnja, elektrodovod in priklopi 
1 kpl INDUKTIVNA ZANKA z varjeno tuljavo v asfaltu ali betonu 

     
 
 
Ponudnik mora ponuditi kompletno izvedbo del samostojno ali s podizvajalci. 
Predvideti je potrebno izvedbo del tako, da bo v čim manjši možni meri omejila območje posega, da 
poseg ne bo moteč za okoliške dejavnosti, omogočen mora biti prost prehod okoli območja posega do 
vseh objektov. 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde. 
 
Ponudba naj vsebuje: 

 rok za izvedbo del (predviden rok za izvedbo je 30 dni); 

 cena na enoto za izvedbo vseh del (DDV naj bo prikazan posebej), ki mora biti fiksna do 
zaključka investicije. 

 
Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 6.7.2011  do 12.00 ure, na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica s pripisom »ponudba za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za 
Zapornico na vhodni ploščadi – ne odpiraj«. 

 



 

Za vse dodatne informacije potrebne za izdelavo ponudbe smo vam na voljo na Oddelku za 
infrastrukturo in gospodarske javne službe, Zoran Ušaj, I. nadstropje št. 21, tel 05 3350146 ali pisno 
na elektronski naslov zoran.usaj@nova-gorica.si . 
 
 
 
Pripravil:         NAČELNICA: 
Vodja službe za 
gospodarjenje s stavbnimi  zemljišči                                                           Silvana Matelič 
Zoran Ušaj 
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