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Številka povabila: 431-E-EN-MS 01/2020 

Datum: 28.01.2020 

 

 

POVPRAŠEVANJE 

 

 

Spoštovani! 

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Nadzor delovanja izvajalca storitev zasebnega 

varovanja 

 

Predmet naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 

 

Rok za sprejem ponudb: 31.01.2020 do 12:00 ure.  

 

Merilo za izbor je 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 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: Nadzor delovanja izvajalca storitev zasebnega 

varovanja  (431-E-EN-MS 01/2020)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 

 

ali na e-poštna naslova: 

maja.stranjsak@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 

 

mailto:nabava@ukc-mb.si
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Zadeva: Specifikacija zahtev naročnika – nadzor varovanja 

 

1.  Izvajalec 

 

- po zahtevi naročnika storitve zasebnega varovanja je strokovno usposobljen 

Varnostni menedžer, s pridobljenim certifikatom o nacionalni poklicni 

kvalifikaciji v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju 

 

2. Področje nadzora 

 

- izvajanje službe varovanja oseb in premoženja, vzpostavitev in izvajanje 

tehničnih sistemov za varovanje, organizacije varovanja v skladu s 

pogodbenimi zahtevami naročnika in izpolnjevanje zakonskih zahtev. 

- pregled storitev rednega servisa in vzdrževanja vgrajenih sistemov aktivne 

požarne zaščite skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne 

požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) in Zakonom o varstvu pred požarom 

(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – 

GZ)   

 

 

3. Območje nadzora 

 

- pregled predanega dokumentarnega gradiva se bo izvajal na sedežu izvajalca 

nadzora. Naročnik omogoči izvajalcu vpogled v dokumentacijo in pregled 

objektov ter postopkov izvajanja storitev osebnega varovanja v njegovem 

imenu. Izvajalec izvede usposabljanje naročnika za sodelovanje pri nadzoru in 

izvajanje nadzora v bodoče. 

- pregled postopkov varovanja se bo izvajal na sedežu naročnika in na objektih, 

ki jih je naročnik zaupal v varovanje službi za zasebno varovanje 

 

4. Čas izvajanja nadzora 

 

- nadzor se bo  izvajal v mesecu februarju 2020 ob različnih časovnih intervalih 

in bo prilagojen specifičnim potrebam naročnika. 

- izvajalec nadzora opravi praktično preverjanje fizičnega in tehničnega 

varovanja v primeru požara, vloma in fizičnega nasilja. Mesta praktičnega 

preverjanja določi naročnik nadzora. 

- ob koncu pregleda bo izvajalec izdelal za naročnika nadzora poročilo z 

ugotovitvami in predlogi. 

 

 

 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev 

Maja Stranjšak, mag.ekon. in posl. ved 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914

