
 

 
 

 
 
 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 279/2018 
Datum: 23.08.2018 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izdelavo investicijske dokumentacije. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo izdelavo investicijske dokumentacije oz. sestavnih delov investicijske 
dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) 
predvidoma za obdobje do februarja 2019, in sicer: 
 
1. PIZ in IP za preselitev Pljučnega oddelka, 
2. DIIP in IP za prenovo Oddelka za perioperativne intenzivne terapije (PIT), 
3. DIIP za zamenjavo klimata na Kliniki za interno medicino, 
4. dopolnitev DIIP za nabavo dveh naprav za nevronavigacijo, 
5. 10 kom analize stroškov in koristi za investicijsko dokumentacijo  (za IP ali DIIP) . 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da predvideno količino iz 5. točke zaradi objektivnih razlogov 
poveča ali zmanjša po dogovoru s ponudnikom. 
Rok za izvedbo: maksimalno 10 dni po prejemu potrebnih podatkov od naročnika. 
 
 
Kontaktna oseba:  
Dr. Gregor Danko 
tel: 02 321 2358 
e-pošta: gregor.danko@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 27. 8. 2018 do 14. ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo. Naročnik se obvezuje plačati 
izvedena dela po posameznem naročilu na osnovi pravilno izstavljenega računa.  
 
Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno 
z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 
111/13). 
 
 
 

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 



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 
 
 


