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Zadeva: Ponudba za obnovo zunanjih igrišč v M.O. KOPER - eno igrišče
ZAP.ŠT.

1.

2.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

OPIS MATERIALA
Dobava in vgradnja zunanjega tlaka proizvajalca PFROLEX tip PROFLEX HARDCOURT
v sestavi: premaz - primer za vezavo novih slojev na obstoječ asflat nanos se izvaja z
lopatico; ter zaključni sloj v barvi po izboru naročnika po veljavni barvni lestvici v
treh slojih v vsakem sloju je primešana mivka zaradi hitrosti podlage. Podlaga se
lahko uporablja za rokomet/nogomet, košarko ter tudi tenis za kar ima ITF certifikat
Rokometno igrišče
zarisovanje igrišče z posebno barvo širina črt 50 mm ter zarisano skladno z vsemi
pravili
rokomet
košarka
tenis
Odbojka
SKUPAJ

M.E.

KOLIČINA

CENA PO ENOTI

SKUPAJ

m²

800,00

12,30 €

9.840,00 €

kpl
kpl
kpl
kpl

1,00
1,00
1,00
1,00

790,00 €
690,00 €
450,00 €
295,00 €

790,00 €
690,00 €
450,00 €
295,00 €
12.065,00 €

22,00%

2.654,30 €
14.719,30 €

22% DDV
SKUPAJ Z DDV
ŠPORTNA OPREMA
ZAP.ŠT.
1.

2.

3.

4.

OPIS MATERIALA
Dobava mreže za rokometni gol dim 3 x 2 m, globina mreže spodaj ca 100 cm zgoraj
pa 80 cm. Mreža zelene barve debeline 4 mm z okenci velikosti 100 x 100 mm
pritrjeno na obstoječ bol
Dobava in vgradnja zunanje košarkarske konstrukcije z konstrukcijo dim 100 x 100
mm ter dolžino roke 120 cm ki vključuje: 1x puša dim 100 x 100 mm globine 500
mm, 1x konstrkcija koša dim 100 x 100 mm z dolžine roke 170 cm vroče cinkano ter
mehka zaščita stebra dolžine 200 cm , 1x poliestreska tabla dim 180 x 105 cm
debeline 25 mm, cinkan obroč - fiksen in mrežica. koš ima atest skladno z EN1270
standardom
Dobava in vgradnja zunanje mreže za tenis ki vključuje: 2x puša z pokrovov; 2x
steber z napanjanjem mreže; 1x mreža debeline 3,2 mm z vsemi ITF pravili; trak za
regulacijo višine z pušo v sredini
Dobava in vgradnja zunanje demontažno motažnega stojala za odbojko ki vključuje:
2 ALU puša dim 80 x 80 mm globine 350 mm z pokrovom; 2x ALU steber, ki sta
barvana z posebno prašo barvo z sistemomo za pritrjevanje, napenjenje in
nastavitev mreže tip CAMPING - z nastavitvijo mreže od višine 1500 - 2430 mm,
mreža za odbojko z 4x tnim pritrjevanjem
SKUPAJ

M.E.

KOLIČINA

CENA PO ENOTI

SKUPAJ

par

1,00

99,50 €

99,50 €

kpl

2,00

1.245,00 €

2.490,00 €

kpl

1,00

695,00 €

695,00 €

kpl

1,00

990,00 €

990,00 €
4.274,50 €

22,00%

940,39 €
5.214,89 €

22% DDV
SKUPAJ Z DDV

REKAPITULACIJA PONUDBE
ZAP.ŠT.
1.
2.

OPIS MATERIALA
Akrilni športni pod
Športna oprema po zgornjem opisu
SKUPAJ
22% DDV
SKUPAJ Z DDV

M.E.
kpl
kpl

KOLIČINA
1,00
1,00

CENA PO ENOTI
SKUPAJ
12.065,00 €
4.274,50 €
22,00%

12.065,00 €
4.274,50 €
16.339,50 €
3.594,69 €
19.934,19 €
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OSTALI POGOJI:
IZVEDBENI ROK: Terminski plan se izdela v primeru sklenitve pogodbe;
Dobavni rok 21 - 25 dni po potrditvi vzorca športnega poda; izdelava potrebujemo 10-12 delovnih dni
GARANCIJA: Za izvedena dela dajemo garancijo po OZ- ju od dneva prevzema del.
ZAVAROVANJE GARANCIJE: Za dobro izvedbo del bomo priložli menico ali izvršnica v vrednosti 10% pogod. del
za odpravo napak v garancijskem roku pa bomo predložili menico z menično izjavo ali pa
izvršnico v vrednosti 10% obračunske situacije/pogodbenih del
CENE: V ponujenih cenah so zajeti stroški, ki vplivajo na ceno za enoto
(material, stroški dela, davki, pripravljalna in zaključna dela…);
Dela, ki niso vključena v popisih, se tretirajo kot dodatna dela, ki niso predmet popisa- pogodbe
se sklene aneks k pogodbi s predhodno potrjeno ponudbo.
Cene zagotovljene v opcijskem času.
PLAČILNI POGOJI: skladno z pogodbo z zavarovanjem plačil
DDV: V ceno ni vključen 22% DDV; oziroma je posebej prikazan.
v primeru da ste davčni zavezanec pa se ponujena dela smatrajo kot
zaključna gradbena dela se DDV obračuna po 76a. Členu o DDV- ju
OBRAČUN: po dejanskih izmerah
DODATNI POGOJI:Material mora biti v skladiščen v zavarovanem prostoru in pod
ključem, kar omogoči investitor.
V prostorih morajo biti končana vsa gradbena in montažna
Betonska podlaga oz estrih mora biti izdelana v skladu z DIN oz EN standardi
Trdnost estriha mora biti minimalno kot npr MB 30
Temperatura prostora: 16°C do 18°C v času polaganja oz.
minimalno 10°C
Relativna zračna vlaga v prostorih: od 45 % do 55 %.
Vlažnost estriha: 2 %.
Kontinuirana izvedba del pri izvedbi ponujenih del, brez križanja z
drugimi izvajalci;
Ponudbo sestavil
Tomaž ŽOLGAR

ŽOLI ŠPORT PRO d.o.o.
Katja ŽOLGAR
direktor
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