
 

 

 
 
 

 
Številka povabila: 05-2020 
Datum: 04.02.2020 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: PRIPRAVO PRODUKCIJSKEGA STREŽNIKA ZA POTNE NALOGE 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v obrazcu  
 
Rok za sprejem ponudb: 07.02.2020 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: PRIPRAVA PRODUKCIJSKEGA STREŽNIKA ZA POTNE NALOGE(04-
2020)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
vesna.fras@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 
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Številka ponudbe: _________________ 

Datum:  __________________________ 

 
Ponudnik 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
Specifikacija 
 
Zahteve naročnika: 
  
- priprava virtualnega okolja za namestitev Windows strežnika 
- namestitev Windows Server 2016 v virtualnem okolju 
- osnovna konfiguracija strežnika (IP, gesla, dostopne pravice) 
- vključitev strežnika v obstoječo domeno naročnika 
- namestitev vseh varnostnih popravkov 
- namestitev MS SQL strežnika glede na zahteve ponudnika programske opreme 
- vključitev strežnika v VEEAM sistem varnostnega kopiranja 
- prekonfiguracija obstoječega omrežja za dostop strežnika do zahtevanih IP naslovov 
- nastavitev oddaljenega dostopa do strežnika za upravljalce programske opreme (prekonfiguracija 
FW) 
- testiranje delovanja 
- po potrditvi pravilnega delovanja predaja v delo 
- priprava dokumentacije s ključnimi parametri 
-vse storitve mora opraviti ponudnik z ustreznimi certifikati: MS, VMware in VEEAM. 
 
 
Ustrezne Microsoft Server in SQL licence zagotovi naročnik! 

 
 

Najemodajalec bo izstavil račun najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. 
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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 


