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Datum: 1. 4. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Ureditev inštalacij in sanitarne opreme v prostorih urgentne 
preiskovalnice (Internistična nujna pomoč, zahtevnica št.: 026178, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
 

1. Dobava in montaža večplastne Aluplast Uponor predizolirne cevi s fazonskimi kosi in tesnilnim 
materialom 16x2 – 14 m 

2. Dobava in montaža krogelnega ventila navojne izvedbe s spojko ½" – Ø16 – 2 kom 
3. Dobava in montaža podometnega krogelnega ventila s kromirano kapo in rozeto ter spojem 

½" – Ø16 – 2 kom 
4. Navezava tople in mrzle vode v prostoru podpostaje s potrebnimi fazonskimi kosi in spojnim 

materialom – 1 kpl 
5. Dobava in montaža PP cevi za odpadne vode s fazonskimi kosi in tesnili – 1 kpl: 

- PP cevi s tesnili Ø50 
- PP koleno Ø50/90° 
- PP koleno Ø50/45° 
- PP koleno s sifonskim tesnilom 

6. Keramični umivalnik-medicinski 550x450 z enoročno armaturo Unitas Simpaty, odlivni ventil s 
sifonom, ogledalo 600x400, keramična polica, milnik, podajalnik papirnatih brisač, pritrdilni in 
tesnilni material – 1 kpl 

7. Gradbena dela – 1 kpl: 
- Odstranitev in ponovna montaža mavčnega stropa, 
- Izsek za vodovodno inštalacijo ter zamet in zazidava, 
- Izsek zidu za odtok in preboj v jašek ter izsek tlaka 
- Zazidava in zamet ter zabetoniranje odtoka 
- Priprava ometa za polaganje keramike cca 4 m² 
- Dobava in polaganje keramike 
- Odvoz ruševin, večkratno čiščenje in zaščita. 

8. Priprava dela, transportni in splošni stroški 
 
 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
  
Rok za sprejem ponudb: 4. 4. 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;  
� popuste in rabate;  
� davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
� morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).  

 
 
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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