
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 604/2019 
Datum: 24. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izdelavo projektne dokumentacije PZI za adaptacijo 
prostorov Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo.  

 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Izdelava projektne dokumentacije v obsegu PZI (projekt za izvedbo), za adaptacijo 
obstoječih prostorov v 4A nadstropju Kirurške stolpnice za potrebe Oddelka za plastično in 
rekonstruktivno kirurgijo v Univerzitetnem Kliničnem centru Maribor, v skupni površini cca. 
560 m². Rok izvedbe: 90 dni.  
 
Ponudba mora zajemati:  

- izdelavo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) gradbeno, obrtniških in 
instalacijskih del (GOI dela), ki so potrebna za obnovo prostorov v 4A nadstropju; 

- izdelava projekta opreme (medicinska in nemedicinska oprema) s površinskimi načrti; 
- izdelava popisov za GOI dela; 
- izdelava popisov za medicinsko in nemedicinsko opremo; 
- izdelava ocene vrednosti investicije po tekočih cenah, za potrebe javnega naročila, za 

GOI dela, medicinsko in nemedicinsko opremo; 
- izdelavo presoje požarne varnosti za 4A nadstropje; 
- izdelava terminskega plana izvajanja investicije; 
- rešitev logističnih poti v časi gradnje; 
- dostava v potrditev izdelano projektno dokumentacijo, popise in ocenjeno vrednost, 

pooblaščenim osebam naročnika; 
- koordinacija in sodelovanje s strokovnimi službami v UKC Maribor ter s 

pooblaščenimi osebami Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v času 
izdelave projektne dokumentacije; 

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma 
omogoči kvalitetna izvedba projektne dokumentacije po principu ključ v roke. 

 
Dokumentacija mora biti izdelana v 3 tiskanih izvodih, in 1 elektronski verziji. 
 
Zahtevana referenca (Referenčno potrdilo):  
 
Ponudnik in njegov vodja projekta ter projektant načrtov arhitekture je v zadnjih 3 letih od 
roka za oddajo ponudb, izdelal in predal vsaj eno projektno dokumentacijo za fazo PZI 
prenove objekta (klasifikacija objekta pod šifro CC-SI-1264-Stavbe za zdravstveno oskrbo) 
pri kateri je skupna ocenjena vrednost gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, znašala vsaj 
500.000 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 



Kontaktna oseba:  
Jure Pograjc, univ. dipl. prav. 
tel: 02 321 1885 
e-pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 30. 10. 2019 do 10. 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: 
 
sanja.belko@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 
Strokovna sodelavka 
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