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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Čiščenje vertikalnih in horizontalnih odvodnih cevi (Urgentni 
center, zahtevnica št.: 024617, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
  
Pri rekonstrukciji oddelka za reanimacijo smo ugotovili zamašenost kanalizacije. Potrebno čiščenje 
vertikalne in horizontalne odvodne cevi: 
 

1. Mehansko čiščenje vertikalnih cevi  Ø 110 mm  9 kpl 
- Skupna dolžina vertikal v 3 etažah   90 m 

2. Mehansko čiščenje odvodnih cevi umivalnikov , korit… 30 kpl 
od Ø 50 do Ø70 mm  
- Skupna dolžina odvodnih cevi v 3 etažah   120 m 

3. Mehansko čiščenje horizontal cevi Ø 110 mm  9 kpl 
- Skupna dolžina horizontalnih cevi    90 m 

4. Kemično čiščenje talnih sifonov ( v prostorih po etažah ) 30 kpl 
5. Kemično čiščenje vertikalnih ,horizontalnih in odvodnih 48 kpl 

cevi ( različnih dimenzij  glej poz 1,2,3 )       
6. Sredstvo za kemično čiščenje v točkah 1,2,3,4  1 kpl 

Kot na primer: 
- UP TOP proizvajalca NCH d.o.o. 
- Primerno za razkrajanje fekalij in maščob 
- Učinek zaščite cevi ( zaščitni film ) po storitvi 
- Certifikat za okolju prijazno sredstvo     

7. Po končanju je potrebno z kamero preveriti skupaj   1kpl 
z vzdrževalci UKC MB kvaliteto storitve ter predati 
 posnetke v elektronski obliki  

8. Nepredvidena dela ( zamenjava poškodovanih delov  
sifoni, čistilni komadi…..)     1 kpl 

9. Splošni, manipulativni in transportni stroški   1 kpl 
 
 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 28. 9. 2018 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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