
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 245/2018 
Datum: 10.08.2018 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Projekt predelave administracije na ORL oddelku. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Predmet naročila je podrobneje specificiran na obrazcih: 

 Popis popravil za Sklop 1 – elektro inštalacije 

 Popis popravil za Sklop 3 – talne obloge 

 Popis popravil za Sklop 4 – slikopleskarska popravila 

 Popis popravil za Sklop 7 – inštalacije 

 Popis popravil za Sklop 8 – suhomontažne stene 

 Popis popravil za Sklop 9 – stropovi 

 Popis popravil za Sklop 10 – prezračevanje 
 
Ponudnik mora v ponudbi izpolniti in predložiti naslednje dokumente: 
1. izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1); 
2. izpolnjeno prilogo »POPISI«, za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo; 
 
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov. 
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela, materiale in opremo iz posameznega sklopa, za 
katerega oddaja ponudbo. 
 
Končna vrednost ponudbe mora vsebovati vse stroške (prevozni stroški, stroški nakladanja 
in razkladanja materiala in opreme, vertikalni in horizontalni premiki materiala in opreme, vsi 
dvigi in spusti materiala in opreme, odvozi materiala na deponijo, dnevnice, malice, 
telefonske storitve, internetne storitve, sodelovanje s potrebnimi institucijami, delo v 
popoldanskem in nočnem času, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih itd.), popuste in 
rabate. 
 
Dela se bodo vršila predvidoma takoj po izdaji naročilnice oz. v dogovoru z 
naročnikom. 
 
Ogled potrebnih del bo v ponedeljek 13.8.2018 ob 09:00 (zbor pred pisarno za oskrbo in 
vzdrževanje). 
 
OGLED POTREBNIH DEL JE OBVEZEN PRED IZDAJO PONUDBE!!! 
 
 

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 



Kontaktna oseba:  
Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. gradb.,  
tel: 02 321 2493 
e-pošta: tomi.kovacec@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 16.08.2018 do 09:00 ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja skupna vrednost posameznega sklopa. 
 
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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