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Številka: 460-E-EN-GZ-106/19 
Datum: 11. 7. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MAGNETNIH TABEL 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava magnetnih tabel po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

 magnetna bela tabla piši-briši dimenzije 45x60 cm – 2 kom 

 magnetna bela tabla piši-briši dimenzije 90x120 cm – 2 kom 

 magnetna bela tabla piši-briši dimenzije 100x150 cm – 2 kom 

 magnetna bela tabla letni mesečni planer dimenzije 60x90 cm – 1 kom 

 magnetna bela tabla mesečni planer dimenzije 60x90 cm – 1 kom 

 magnetna bela tabla piši-briši dimenzije 60x90 cm kombinirana s pluto (polovica) – 1 
kom 

 magneti za belo magnetno tablo piši-briši, premer vsaj 30 mm – 30 kom 

 magnetni simboli za bele magnetne table in planerje: 

 rdeči magnetni trikotniki (stranica 1cm) – 180 kom 

 modri magnetni krogi (premer 1cm) – 54 kom 

 rumeni magnetni pravokotniki (dolžina 2cm, višina 1cm) – 48 kom 

 zelene magnetne puščice (dolžina 2cm, višina 9mm) – 35 kom 

 markerji za magnetne bele table piši-briši, 4 barve – 2 kpl 

 
 
Tehnični podatki za table:  
- tabla z belo magnetno lakirano površino 
- aluminijast okvir table 
- priložena odložna polica za pisala in pribor 
- priložen pribor za montažo na steno 
- uporabna v ležečem ali pokončnem položaju 
- odporna na lomljenje in praske 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  
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Rok za sprejem ponudb: 15. julij 2019 do 14. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-106/19. 
 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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