
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 215/2018 
Datum: 01.08.2018 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Popravilo talnih oblog po UKC Maribor, zahtevnica št. 
24282. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo popravilo podov po UKC Maribor in sicer odstranitev obstoječe talne podlage, 
krpanje lukenj z hitrosušečim estrihom, brušenje in priprava podlage.  
Dobava in polaganje novega poda enakega obstoječemu (PVC, guma, elektrostat. podi …), 
vključno z vsemi stiki, varjenjem, v kolikor bo potrebno zaokrožnicami – vzpostavitev poda v 
prvotno stanje pred poškodbo.  
 

ZAPŠT. OPIS EM KOLIČINA 
CENA NA E.M. 

BREZ DDV 
VREDNOST 
BREZ DDV 

1. 

Popravilo poda lokalno na 
mestih velikosti cca. 1,0x1,0 m 
(po potrebi glede na velikost 
poškodb).  m2  100     

 
V ceni upoštevati vse transporte in prenose, dostope, delovne odre v kolikor bodo potrebni, 
protiprašne zaščite, večkratno čiščenje med in po zaključku del, odvoz rušitvenega materiala 
na trajno deponijo. 
Priprava podlage vključno s temeljnim premazom. 
V kolikor bo potrebno na določenih oddelkih se bodo dela izvajala tudi popoldan, ob vikendih, 
ter dela prostih dnevih! 
Obračun po dejansko ugotovljenih izmerah! 
Možna izstavitev vmesnega računa - mesečno! 
 
Ogled potrebnih del bo v petek 3.8.2018 ob 11:00 (zbor pred pisarno za oskrbo in 
vzdrževanje). 
Rok za izvedbo del je 60 dni po izdaji naročilnice. 
  
Ogled potrebnih del je obvezen pred izdajo ponudbe!!! 
 
Kontaktna oseba:  
Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. gradb.,  
tel: 02 321 2493 
e-pošta: tomi.kovacec@ukc-mb.si 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 



 
Rok za sprejem ponudb: 06.08.2018 do 10:00 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 dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

 Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 
material, delo). 

 
 
Ponudbo pošljete na e-poštna naslova: 
 
sanja.belko@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 
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