
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 587/2019 
Datum: 16. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Tehnično svetovanje – ureditev hladilnih razmer v UKC 
Maribor, 1. faza.  

 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Izvedba storitve tehničnega svetovanja pri pripravi končne projektne dokumentacije PZI za 
investicijo »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor, 1. faza«. Tehnično svetovanje zajema 
naslednje naloge: 
 
- pregled izdelane projektne dokumentacije PZI z vidika predpisov in zakonodaje; 

- pregled izdelane projektne dokumentacije PZI in popisa GOI del z vidika zagotavljanja 

konkurenčnosti več različnih dobaviteljev; 

- priprava predloga racionalizacij in optimizacij projektnih rešitev s ciljem nižanja stroškov 

naročnika (investicijskih stroškov in stroškov obratovanja ter vzdrževanja); 

- ovrednotenje prihrankov, ki izhajajo iz predlogov racionalizacij in optimizacij; 

- izdelava Poročila o tehničnem svetovanju; 

- koordinacija in sodelovanje s projektantom in strokovnimi službami UKC Maribor; 

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma 

omogoči kvalitetna izvedba tehničnega svetovanja. 

 
Pogoj naročnika je, da so predlogi racionalizacij in optimizacij zasnovani na način, da je 
zagotovljena popolna funkcionalnost hladilnega sistema brez sprememb pri nazivni moči 
hladilnega sistema glede na obstoječo projektno rešitev. 
 
Rok izdelave 14 dni. 
 
Dokumentacija mora biti izdelana v 3 tiskanih izvodih, in 1 elektronski verziji. 
 
 
Kontaktna oseba:  
Jure Pograjc, univ. dipl. prav. 
tel: 02 321 1885 
e-pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 21. 10. 2019 do 12. ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 

Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22 



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: 
 
sanja.belko@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 
Strokovna sodelavka 
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