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Številka: 460-E-EN-AD-96/18 
Datum: 17.10.2018 
 

 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: »NABAVA MOBILNIH VARILCEV ZA TESNJENJE CEVK 
(5 kom)«. 
 
Predmet javnega naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 18.10.2018 do 12. ure. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
 
• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• Dostava in priključitev: UKC Maribor;  
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• morebitne druge stroške. 
 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
UKC Maribor 
Oddelek nabave opreme (stavba št. 3) 
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »PONUDBA ZA MOBILNE VARILCE ZA TESNJENJE CEVK (460-E-
EN-GZ-96/18)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
 
ali na e-poštne naslove: 
 
ales.dobaj@ukc-mb.si 
grega.zrimsek@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09 Faks: 00386 2 331 15  33                
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Specifikacija zahtev naročnika: 
 

- varilec omogoča tesnjenje cevk v smislu zaprtega sistema 

- omogoča visokokvalitetne vare 

- zanesljivo deluje 

- omogoča hitro in enostavno varjenje cevk 

- vsebuje vgrajeno kontrolo procesa za detekcijo puščanja vara cevke 

- omogoča terensko delo (zmogljiva baterija) 

- ima zmogljivo Li-Po (litij polimer) baterijo, ki omogoča zanesljivo delovanje in hitro 

polnjenje s pomočjo polnilca 220V 

- kapaciteta baterije je do 1000 varov standardnih cevk 

- primeren je za prenosno uporabo 

- teža ohišja baterije in varilca je manj kot 1,5 kg 

- ohišje baterije ima robustno kovinsko ohišje, z gumiranim okvirjem 

- zagotovljena kvaliteta varov cevk neodvisno od preostale kapacitete baterije 

- avtomatsko prilagaja čas varjenja glede na debelino cevke 

- dovoljena uporaba tudi na cevki, ki je povezana s krvodajalcem 

 

Komplet naj vsebuje: 

- akumulatorsko baterijo 

- ročko za varjenje 

- polnilec baterije 

- povezovalni kabel 

- transportni kovček 

 
 

 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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