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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedba optike za video nadzor med oddelki Onkologija, 
Psihiatrija in Perinatologija (Objekti, zahtevnica št.: 026612, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Izvedba optične povezave med KOM omaro na oddelku psihiatrije, KOM omaro na oddelku Onkologije 
in KOM omaro v kolektorju pod porodnim oddelkom v skupni dolžini 520m. Dobava in polaganje 
optičnega kabla TOSM 03, 1x12 vlaken SMAN med omarama, varjenje optičnih kablov 12 vlaken na 
Psihiatriji, 6 vlaken na Onkologiji in 6 vlaken v kolektorju. Izdelava spojke za razdelitev kabla iz 12 
vlaken na 2x6 vlaken v kolektorju, izvedbo meritev meritev slabljenja. Zaključevanje optičnih kablov 
SM 9/125 na zaključne optične kable LC v optičnih panelih in montaža v komunikacijskih omarah: 
- polaganje optičnega kabla po policah jaških, odpiranje in zapiranje dvojnega 
stropa. 
- 3x optični panel 12xLC komplet z kaseto za zaključitev optičnih kablov. 
- 24x optična priključna vrvica (pigtail) LC 
- 6x priprava kabla za varjenje do 12 vlaken 
- 3x sestavljanje optičnega delilnika do 24 vlaken 
- 36x izvedba fuzijskih optičnih varov 
- 12x izvedba meritev slabljenja 
- dobava in izvedba spojke za optične kable 
- označitev optičnih delilnikov 
- drobni potrošni material in prevozni stroški 
 
 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 10. 6. 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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