
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22 
 
 
 
Številka povabila: 431-E-DeS-1052/19 
Datum: 5. 8. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Servis protipožarnih drsnih vrat z osebnim prehodom 
(Kotlarna, zahtevnica št.: 027256, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  

- Voziček visečih vrat, dvojna kolesa po izmeri – 2 kos 
- Izdelava jeklene zaščite po Ral-u)ali Inox s pritrditvami za zaščito stene in protipožarnega 

elementa po izmeri L cca 2200 mm – 1 kos 
- Ekspanzijsko protipožarno tesnilo 30-50 mm Jansen – 10 kos 
- Požarno samozapiralo GU, drsnik - tračnica 634 – 1 kos 
- Okovje panik požarno GU BKS, Inox kljuka s trnom po izmeri – 1 kos 
- Silikonska mast – 1 kos 
- Drobni potrošni material, vijaki, podloge, kit, varilni material – 1 kos 
- Demontaža vratnega krila, priprava vpetja in zamenjava vozičkov drsnih vrat, pregled in 

nastavitev šine, varjenje in vijačenje ter po potrebi priprava nosilcev za vpetje, preveritev 
delovanja opreme. Vzpostavitev osebnega prehoda z izvedbo panik ključavnice, požarnega 
okovja in požarnega samozapirala. Montaža in fiksacija kotnika za zaščito stene, požarnega 
elementa ter oplesk poškodovanih elementov. Namestitev ekspanzijskega tesnila, fine 
nastavitve in preizkus delovanja opreme – 1 kpl 

 
 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 7. 8. 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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