
 

 
 

 
 

 
Številka povabila: 431-E-EN-TM 01/2019 
Datum: 15. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Sistemska dezinfekcija razvoda tople vode na objektu 
št. 4 in objektu št. 8 v UKC Maribor  
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo izvedbo sistemske dezinfekcije vodovodnega razvoda tople vode na objektu št. 4 
(Oddelek za perinatologijo) in objektu št. 8 (Oddelek za psihiatrijo). Sistemska dezinfekcija 
vodovodnega omrežja je potrebna zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije legionela v 
odvzetih vzorcih vode, trenutni neustrezni temperaturi tople vode in predvidene zamenjave 
hranilnikov tople vode na omenjenima oddelkoma (na objektu ni zagotovljena ustrezna 
temperatura tople vode na najbolj oddaljenih pipah in prhah od rezervoarjev tople vode, s 
katero bi preprečevali razmnoževanje bakterije legionela v vodovodnem omrežju, pred 
zamenjavo hranilnikov tople vode je potrebno izvesti čiščenje in dezinfekcijo hišnega 
vodovodnega razvoda tople vode).  
 
Izvedba sistemske dezinfekcije vodovodnega omrežja mora zajemati: 

- sistemsko čiščenje in dezinfekcija notranjega vodovodnega razvoda tople vode na 
objektu št. 4 in dveh zalogovnikov tople vode; 

- sistemsko čiščenje in dezinfekcija notranjega vodovodnega razvoda tople vode na 
objektu št. 8 in dveh zalogovnikov tople vode; 

- fizikalne in kemijske meritve na terenu ob izvajanju dezinfekcije (2-krat tedensko); 

- strokovni nadzor ob izvajanju; 

- odvzem vzorcev vode po zaključeni sistemski dezinfekciji na ugotavljanje prisotnosti 
bakterij legionela in transport odvzetih vzorcev vode v pooblaščen laboratorij na 
analizo; 

- laboratorijsko preskušanje vzorcev vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij Legionella 
spp. (skupno 8 vzorcev); 

- končno poročilo z oceno rezultatov in s strokovnim mnenjem (za vsak objekt ločeno). 
 
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati naslednja določila: 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17); 

- Zakon o nalezljivih bolezni (Ur.l. RS, št. 33/06). 
 
Izvajalec za izvajanje storitve sistemske dezinfekcije vodovodnega omrežja, mora imeti 
pooblastilo Ministrstva za zdravje. 
 
 
 
 

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 



Kontaktna oseba:  
Goran NOVAK, dipl. san. inž. 
tel: 02 321 2584 
e-pošta: goran.novak@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 17. 10. 2019 do 12. 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 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: 
 
tina.maucnik@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila:  
Tina Maučnik, dipl.ekon. 
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