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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izdelava projektne dokumentacije za dograditev objekta 
kardiologije.  
 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Za potrebe povečanja zmogljivosti Oddelka za kardiologijo nameravamo dograditi objekt stavbe 2 s 
prizidkom na severni strani novejšega dela stavbe. Dograditev se bo v obliki izvedla v obliki dozidave 
obstoječega prizidka, v katerem se izvaja dejavnost Laboratorija za invazivno kardiologijo. 
Za izvedbo potrebujemo projektno dokumentacijo s sledečimi zahtevami. 
  
Ponudba mora zajemati: 
             

- posnetek-izris obstoječega stanja kleti 1 Klinike za interno medicino v Univerzitetnem 
Kliničnem centru Maribor za potrebe izdelave IDZ v skupni površini do cca. 500,00 m² 

 
- Izdelava IDZ-idejne zasnove (prizidek in adaptacija obstoječih prostorov) z do tremi popravki. 

 
- sodelovanje s strokovnimi službami v UKC Maribor in s pooblaščenimi osebami Oddelka za 

kardiologijo in angiologijo in Klinike za interno medicino. 
 
 ARHITEKTURA  : 
 

- Izdelava projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) za novi prizidek in adaptacija  
obstoječih prostorov 
 

- tehnični opis, tlorisi, prerezi v merilu 1 : 100, izračun površin 
 

- rešitev logističnih poti v času gradnje 
 
NOTRANJA OPREMA 
 

Izris notranje opreme v novem prizidku in v rekonstruiranih prostorih Oddelka za kardiologijo 
in angiologijo za potrebe izdelave idejne zasnove 

 
GRADBENE KONSTRUKCIJE  - IDZ (idejna zasnova): 
 

- Zasnova gradbene konstrukcije za potrebe izdelave idejne zasnove prizidka.  
 
STROJNE NAPELJAVE – IDZ (idejna zasnova) :  



 
- Zasnova strojnih napeljav za potrebe izdelave idejne zasnove z vrisom lokacije novih 

energetskih naprav, 
 

Projekt strojnih napeljav zajema: 
- ogrevanje  
- klimatizacija, prezračevanje 
- vodovod, kanalizacija   

 
ELEKTRIČNE NAPELJAVE – IDZ (idejna zasnova)   
 

- Zasnova električnih napeljav za potrebe izdelave idejne zasnove  
 
Projekt električnih napeljav zajema: 

- razsvetljava, šibki tok 
- jaki tok 

 
POŽARNI ELABORAT – Zasnova-študija požarne varnosti   
 
PROJEKTANTSKA OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE. 
 
 
Kontaktna oseba: 
mag. Bojan VRAČKO, univ. dipl. inž. el. 
Tel.: 02 321 23 72 
E-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si 
 
  
Rok za sprejem ponudb: 13. 2. 2019 do 12:00 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: UKC Maribor;  
• popuste in rabate;  
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
• morebitne druge stroške.  
 
 
Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:  
 
nabava@ukc-mb.si 
dejan.simic@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Strokovni sodelavec 
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.  
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