
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-DeS-1496/19 
Datum: 24. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Predelava obstoječih inox polic ter izdelava in montaža konzol 
za police (OP blok, zahtevnica št.: 027940, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
 
Izvedba ključavničarskih storitev kot sledi: 
 

1. demontaža in odstranitev dveh obstoječih inox polic v OP 9 in odvoz na depo na podstrešju 
porodniškega odd.  UKC MB, dim. polic: 3300 x 500 mm  
 
odrezanje in odstranitev obstoječih, vzidanih, nosilnih konzol pultov (8 kosov), obdelava-
brušenje odrezanih robov gladko z zidom (keramiko) 
 
zamaskiranje lukenj v zidu s ploščicami iz 1 mm inox ploč. dim. ca 10x10 cm (8 kosov)  
– 1 kpl 

 
2. odvoz polic v delavnico na predelavo, krajšanje ene od polic na dolžino 2900 mm vključno z 

vgradnjo novega bočnega zaključka in fino obdelavo inox površine po varjenju  
– 1 kos 

 
3. izdelava novih nosilnih konzol iz inox kvadratih cevi 30x30x2 mm, dim 460x400x30 mm  

– 4 kos 
 

4. montaža konzol z dvokomponentno kemično malto Hilti in navojnimi palicami M8 (po 3 vijaki 
na konzolo) 
– 4 kos 
 

5. montaža pulta na inox konzole z inox lesnimi vijaki fi 5,5x50 mm 
– 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: 28. 10. 2019 do 12:00 ure.  
 
 

mailto:viko.roj@ukc-mb.si


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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