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Informacija in povabilo k posredovanju vašega interesa  za sodelovanje 
na razpisu za obnovo poslovnih enot Sberbank banke d.d. 

 

Sberbank banka d.d., namerava v letu 2014 izvesti prenovo  5 poslovnih enot banke na 

območju Republike Slovenije in sicer v Kopru, Mariboru, Šentjurju pri Celju, Šentjerneju 

ter v Ljubljani, s predvidenim pričetkom del v mesecu maju in zaključkom v mesecu juliju.  

Glede na navedeno želimo z objavo te informacije povabiti k sodelovanju vse ponudnike, 

ki bi vas potencialno sodelovanje z nami na tem področju zanimalo. Na osnovi vašega 

izkazanega interesa, bomo izbranim potencialnim izvajalcem v naslednji fazi posredovali 

podrobnejše informacije za pripravo vaše ponudbe. Ponudnike katerim bodo 

podrobnejše informacije za pripravo ponudbe posredovane bomo izbirali v skladu z 

našimi internimi pravili in poslovno politiko, ki med drugim vključuje tudi preveritev 

bonitete potencialnega ponudnika. 

Predmet ponudbe bodo gradbeno obrtniška in inštalaterska dela (GOI dela), ki 

vključujejo: 

 vsa potrebna rušitvena dela skupaj z odvozom materiala,  

 zidarska dela,  

 suhomontažna dela,  

 keramičarska dela vključno z dobavo keramike,  

 steklarska dela vključno z dobavo steklenih sten in vrat z vso opremo,   

 ALU dela, mizarska dela vključno z dobavo in montažo vrat z vso opremo, 

slikopleskarska dela  

 ter morebitne PVC talne obloge in senčila.  

 Strojne inštalacije zajemajo vsa dela vključno z dobavo in montažo opreme in 

materiala. Elektro inštalacijska dela prav tako zajemajo vsa dela vključno z dobavo in 

montažo opreme in materiala, razen svetilk. 

Dela bodo morala biti izvedena skladno z že izdelanim arhitekturnim projektom za 

posamezno poslovno enoto banke, ki je usklajen s smernicami Sberbank Europe. 

Vaš izkazan interes za potencialno sodelovanje z banko na področju obnove naših 
poslovnih enot, ki naj vključuje navedbo firme, dejavnosti (SKD) in referenc, 
pričakujemo v pisni obliki najkasneje do vključno torka,  08.04. 2014  na naslov 
Sberbank d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. 

Izkazan interes za sodelovanje s strani ponudnika za banko ne predstavlja nobene 

obveznosti o nadaljnjem obveščanju potencialnih kandidatov o poteku izbora izvajalca in 

obveznosti banke glede nadaljnjega sodelovanja s kandidati. 

V primeru dodatnih vprašanj, nas lahko kontaktirate na: 

Bostjan.rednjak@sberbank.si       in 

Urban.zanoskar@sberbank.si  


