
 

 

 
 
 

 
Številka povabila: 01-2020 
Datum: 03.02.2020 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvajanje detektivskih storitev 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 07.02.2020 do 12:00 ure.  
Za obdobje od 10.02.2020 do 09.02.2021 
 
Kontaktna oseba Katarina Hrovat 02/321-2034 
 
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 Izvajanje detektivskih storitev: (01-2020)«, s ponudnikovim 
naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
vesna.fras@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
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Številka ponudbe: _________________ 

Datum:  __________________________ 

 
 
Ponudnik 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
Specifikacija 
 
-Podjetje mora imeti dovoljenje za opravljanje preizkusa alkoholiziranosti oziroma drugih 
prepovedanih substanc, ter imeti zaposleno odgovorno osebo, ki je ustrezno usposobljena za izvajanje 
preizkusa z alkotestom.  
- Odzivni čas v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 45 minut ( dosegljivost vse dni v letu z 
navedbo kontaktne številke) 
- Dovoljenje za vročanje sklepov, itd. 
- Dovoljenje za izvajanje kontrol bolniških staležev 
- Po izvedbi testiranja je obvezna priloga zapisnik o opravljeni storitvi v treh izvodih. 
- Podjetje mora imeti certifikat o kalibraciji, ki dokazuje verodostojnost preizkusne naprave. 
- Cena za opravljanje storitev, plačilo po opravljeni storitvi (plačila 60 dni po  prejetem računu) 
 
 
 
 
 
Ponudnik mora izpolniti vse točke v predračunu. 
Ponudni mora izstaviti račun najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. 
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