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Številka povabila: 431-E-EN-TM 03/2019 
Datum: 14.11.2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Upravljanje družbenih omrežij v UKC Maribor. 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 18.11.2019 do 12:00 ure.  
 
Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV, ter reference. 
 
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 lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
Univerzitetni klinični center Maribor 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev  
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »Ponudba za: Upravljanje družbenih omrežij v UKC Maribor (431-
E-EN-TM 03/2019)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
tina.maucnik@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
 
 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 

MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave nezdravstvenega 

materiala in storitev 



 2

Specifikacije zahtev naročnika: 
 
 
 
Upravljanje družbenih omrežij: 

- uredniška administracija družbenih omrežij, 
- priprava strategije in komunikacijskega načrta za družbena omrežja, 
- mesečno najmanj 15 objav (od tega najmanj 6 montiranih) 
- mesečno najmanj 6 montiranih prispevkov – svetovalno poučni nasveti/dogovor z 

zdravstvenim osebjem, izbira teme, priprava teksta, snemanje, montaža priprava 
objav/vsebin in selekcija tem za družbena omrežja, 

- raziskave in analiza podobnih družbenih omrežij (bolnišničnih), 
- spremljanje in analiza medijskih objav UKC Maribor na družbenih omrežij. 

 
Ponudbi obvezno priložite reference in dokazila o vsaj 5. let delovnih izkušnjah z mediji 
(novinarskih), ter izkušnje na področju upravljanja družbenih omrežij v bolnišnicah. 
 
Kontaktna oseba: g. Lencl Janez, 02 321 28 48 
 
 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev 
Tina Maučnik dipl.ekon 
 

 

 


