
VABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 03/2013 
- upravnik Športne Hiše Ilirija - 

 
Na podlagi sklepa Izvršnega odbora št. 7-3/2013 Športna Unija Slovenije vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za upravnika Športne Hiše Ilirija na Vodnikovi 155, v 
Ljubljani. 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem dokumentu ter 
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. 
 
1.  PODATKI O NAROČNIKU: 
 
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE 
Koprska 94a 
1000 Ljubljana 
 
2.  POGOJI SODELOVANJA  
 
Na povabilo k oddaji ponudbe se lahko prijavijo upravniki: 

 ki imajo registrirano dejavnost upravljanja stavb in vzdrževanja objektov oz. storitev 
upravljanja nepremičnin, 

 z najmanj 5 letno neprekinjeno tradicijo, 

 ki imajo registriranih vsaj 10 večstanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih stavb,  

 ki niso imeli blokiranega računa najmanj v zadnjih 12 mesecih.  
 
Izbrani upravnik bo za naročnika opravljal naslednje storitve: 

a) Splošno:  

 upravljanje z Športno hišo Ilirija s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči na Vodnikovi 155 v 
skupni izmeri 3.767,55 m2 

 priprava razdelilnika stroškov skupnih prostorov, 

 priprava hišnega reda,  

 redno mesečno vsebinsko in finančno poročanje. 
 

b) Priprava, organiziranje in izvajanje upravljanja: 

 prevzem, vodenje in arhiviranje projektne (tehnične) dokumentacije za objekt, 

 prevzem in hramba garancijskih listov za opremo in naprave, navodil za uporabo in 
vzdrževanje in druge dokumentacije, ki jo morajo izročiti izvajalci posameznih del na objektu, 

 nastavitev in vodenje evidenc o poslovnih prostorih, skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah objekta, 

 priprava in organizacija sestankov uporabnikov, priprava gradiv in informiranje ter pomoč pri 
odločanju, 

 koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje uporabnikov, 

 uresničevanje sklepov, 

 dajanje informacij uporabnikom poslovnih prostorov. 
 

c) Izvajanje finančnih in administrativnih storitev: 

 obdelava in plačevanje prispelih računov za obratovanje, izvajanje storitev in vzdrževanje 
objekta, 

 pregled pravilnosti izdanih računov dobaviteljev, 



 ugotavljanje finančnih obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov poslovnih prostorov, 
razdelitev stroškov obratovanja, vzdrževanja in upravljanja ter izdelava in dostava računov in 
obračunov, 

 opominjanje dolžnikov ter izterjava obveznosti, 

 sklepanje pogodb o izvajanju storitev v zvezi z deli na objektu, 

 priprava pomembnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov, 

 organizacija morebitnih komisijskih ogledov in uveljavljanje morebitnih škodnih zahtevkov v 
primeru nastopa zavarovalnega primera, 

 izdelava obračuna obveznosti in vplačil upravljanja z objektom in priprava poročil ter 
informiranje lastnikov in uporabnikov o finančnem in materialnem poslovanju objekta 
najmanj enkrat letno, 

 administrativna opravila za potrebe statistike in upravnih organov v RS, 

 arhiviranje dokumentacije. 
 

d) Načrtovanje vzdrževanja: 

 periodični pregled poslovne stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali 
prenovi, 

 izdelava letnih programov vzdrževalnih del poslovne stavbe, organiziranje obravnave 
programa in njihove verifikacije po lastnikih, 

 izdelava letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih delih. 
 

e) Organiziranje in izvajanje vzdrževanja: 

 predlaganje vzdrževalnih del na objektu, 

 predlaganje investicijskih del na objekt, 

 objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov zunanjih izvajalcev in dobaviteljev, 

 izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela, 

 Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna del, 

 pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del, 

 priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o 
servisiranju (redni servisi na skupnih delih in napravah), 

 nadzor pri izvajanju del, 

 finančni, količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih vzdrževalnih del ali prenove, 

 organizacija odprave napak v garancijski dobi, 

 zagotovitev rednega izvajanja hišniških del. 
 
 
3. VSEBINA PONUDBE  
 
Ponudba mora zajemati naslednje elemente: 

 Cena za mesečno sodelovanje brez DDV; 

 Potrdilo o opravljanju dejavnosti upravnika (izpis iz AJPES-a); 

 Predstavitev podjetja in reference; 

 Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom objave 
tega vabila ni imel blokiranega transakcijskega računa; 

 
4.  PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 26. 6. 2013.  
 



Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si)  ali 
v pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Koprska 94a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-
3/2013), ki jo bo naročnik prejel do dne 26.6.2013.  
   
Vse nepravočasno prispele ponudbe bo naročnik izločil iz postopka obravnavanja ponudb.  
 
5.  OBRAVNAVANJE PONUDB 
 
Ponudbe bo obravnavala Komisija za razpise. Nepopolne, pomanjkljive ali nepravočasne ponudbe 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  
 
Na podlagi obravnave prispelih ponudb bo Komisija za razpise na podlagi cene storitve ter na podlagi 
predstavitve ponudnika izbrala najustreznejšega ponudnika ter Izvršnem odboru podala predlog, s 
katerim ponudnikom naj se sklene pogodba o upravljanju stavbe in vzdrževanju objekta.  
 
Izvršni odbor bo na svoji redni seji na podlagi poročila Komisije za razpise odločil o morebitnem 
sodelovanju. Izvršni odbor ima pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in po potrebi ponovno 
objavi vabilo k oddaji ponudbe.  
 
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za dobo 4 let. 
 
6. INFORMACIJE 
 
Vse informacije v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe se lahko dobi le v pisni obliki in sicer tako, 
da se morebitna vprašanja pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si. 
 
Datum in kraj objave povabila: 11. Junij 2013, www.sportna-unija.si 
 
 
 


