Povabilo k oddaji ponudbe za OBNOVO FINSKE SAVNE V TERMAH SAVNA PARK

ISTRABENZ TURIZEM d.d., Portorož, Obala 33, 6320 Portorož – Portorose, matična številka:
5004888000, ID za DDV: SI41568346 (v nadaljevanju: naročnik) pošilja povabilo k oddaji ponudbe za
OBNOVO FINSKE SAVNE V TERMAH SAVNA PARK.

Več informacij o zahtevah predmeta, za katerega nameravamo skleniti pogodbo in o pogodbenih
pogojih, je v popisu del in osnutku pogodbe, priloženih temu povabilu. Naročnik si pridržuje pravico,
da posamezna pogodbena določila v priloženem osnutku pogodbe spremeni oziroma dopolni.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najpozneje do 12.07.2022 do 12h, na elektronski
naslov: tajnistvo@lifeclass.net zadeva OBNOVO FINSKE SAVNE V TERMAH SAVNA PARK.

Ponudniku lahko morebitna vsebinska vprašanja za potrebe oblikovanja ponudbe naslovijo na zgornji
elektronski naslov do dne 11.07.2022.

Ponudniki, za katere bo naročnik ocenil, da želi z njim vstopiti v pogajanja v smeri sklenitve pogodbe
bodo predvidoma pozvani na usklajevalni sestanek najkasneje do 12.07.2022.

Izrecno izjavljamo, da si pridržujemo pravico, da pogoje kadar koli pred sklenitvijo pogodbe
spremenimo, kot tudi, da od pogajanj kadar koli pred sklenitvijo pogodbe odstopimo in pogodbe ne
sklenemo.

Priloga:
- Seznam del za obnovo finske savne

V Portorožu, dne 05.07.2022

ISTRABENZ TURIZEM d.d.

Seznam del za obnovo finske savne
-

-

-

V veliki finski savni je potrebna zamenjava celotne notranjosti savne, tako sten, stropa, ležišč,
izolacije in opreme v savni.
Savna mora biti v svetlem tonu v izgledu cimprin (gorski bor, črni bor, zirbe) v rjavo rumeni
barvni z majhnimi grčami posutimi po površini furniranih panelov s peresi v kontrastni barvi
cedre ali parjene smreke.
Velikosti posameznih panelov so 30x60 cm ali 30x120 cm.
Obe zadnji steni savne so izvlečene od konstrukcije s robom cca 2 cm, za to površino pa je skrita
LED osvetlitev, ki obroblja konture posamezne stene.
Ležišča so dvo višinska, in sicer spodnje na višini 55 cm od tal in zgornje 100 cm od tal ter
stopnico pred njimi na višini 25 cm od tal.
Izgled ležišč je poseben, saj so vertikalni deli polnila med različnimi višinami klopi iz enakega
materiala kot stene. Vse skupaj stoji na masivnem okvirju, posamezni deli pod spodnjim
ležiščem pa so enostavno odstranljivi zaradi čiščenja. Razporeditev sledi prostorskim
možnostim.
Na vidnih delih tal so lesene podnice v enakem izgledu kot ležišča.

