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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Redno vzdrževanje dvigal proizvajalca Schindler. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Redno vzdrževanje dvigal proizvajalca Schindler na Oddelku za onkologijo ter Urgentnem centru: 

1. Onkologija: 
- Osebno dvigalo Schindler 5500, nosilnost 2.000 kg, tovarniška številka: SLO2000084 
- Osebno dvigalo Schindler 5500, nosilnost 2.000 kg, tovarniška številka: SLO2000085 

2. Urgenca: 
- Osebno dvigalo Schindler 5500, nosilnost 2.000 kg, tovarniška številka: SLO2000076 

 
Redno vzdrževanje mora biti skladno s standardom EN 13015 ter Pravilnikom o varnosti dvigal. To 
obsega: 

- pregledi delovanja in uravnavanje pogonske enote, pregledovanje sredstev za 
obešanje, menjalnikov, zavor, pogonske vrvenice in valjev, vrvi, vrvenice deflektorja, 
jaškovnih vrat in vodil dvigal; 

- ustrezno mazanje zgoraj omenjenih pod-sestavnih delov za zagotavljanje delovanja 
dvigal; 

- pregledovanje in uravnavanje potovalnih lastnosti dvigala, še zlasti pravilnega 
pristajanja; 

- vizualni pregled in preverjanje delovanja stikal, krmilnega in nadzornega sistema ter 
druge varnostne opreme ter pokazateljev in razsvetljave; 

- pregled delovanja in morebitnih napak v delovanju dvigal; 
- preverjanje ravni olja pogonske enote; 
- čiščenje zgoraj navedenih pod-sestavnih delov dvigal do mere potrebne za ohranjanje 

delovanja opreme; 
- dvakrat letno: čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstranjevanje umazanije v jašku. 

 
Storitev se bo izvajala za obdobje enega leta od izdaje naročilnice. Naročnik bo izvajalcu poravnal 
pogodbeni znesek za vzdrževanje v 12 enakih mesečnih obrokih. Plačilni rok je 60 dni od pravilno 
izstavljenega računa. 
 
Ponudnik mora biti pooblaščeni serviser proizvajalca Schindler, ker dokaže z ustreznim 
potrdilom. 
 
  
Kontaktna oseba: 
Igor Trstenjak, inž. elektroenergetik 
Tel.: 02 321 23 86 
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si 
 



 
Rok za sprejem ponudb: 15. 7. 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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