
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 192/2020 
Datum: 29. 6. 2020 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji »Izvedba 
GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na 
stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
 
Storitev projektantskega nadzora oz. spremljanja gradnje, kar obsega oglede gradbišča, 
razgovore izvajalca (projektanta) z naročnikom (uporabnik), predstavniki Ministrstva za 
zdravje (investitor) in izvajalci del na gradbišču. V sklopu izvajanja te storitve predstavniki 
izvajalca projekt predstavljajo, tolmačijo in razlagajo. Izvajalec preverja ali se gradnja izvaja 
po potrjeni projektni dokumentaciji, razrešuje vse nejasnosti in izdeluje manjše dopolnitve ter 
spremembe tehničnih rešitev. V okviru storitev spremljanja gradnje izvajalec potrjuje tudi 
ustreznost izbranih gradiv, izdelkov in sistemov pred vgradnjo, vzorce, obdelave in barve.  
 
Izvajalec mora nuditi izvajanje projektantskega nadzora za naslednje načrte: 
- Arhitektura 

- Zunanja ureditev 

- Gradbene konstrukcije 

- Strojne inštalacije 

- Elektroinštalacije 

- Požar 

 

Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti prisotnost njegovih predstavnikov na rednih 
koordinacijskih sestankih v obsegu vsaj enkrat tedensko. Ponudba mora zajemati tudi 
komunikacijo med izvajalcem in v gradnjo vključenimi subjekti (naročnik, gradbeni nadzor, 
izvajalec gradnje, itd.). 
 
Ponudba mora zajemati:  
- storitev projektantskega nadzora oz. spremljanja gradnje za čas 12 mesecev; 

- prisotnost predstavnikov izvajalca na rednih koordinacijskih sestankih v obsegu vsaj 

enkrat tedensko na lokaciji gradnje; 

- koordinacija in sodelovanje s strokovnimi službami v UKC Maribor ter pooblaščenimi 

osebami Ministrstva za zdravje, gradbenega izvajalca, gradbenega nadzora;  

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma 

omogoči kvalitetna izvedba storitve projektantskega nadzora. 

 

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: 1. 7. 2020 do 12.00 ure.  
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
 
Zahtevana referenca (Referenčno potrdilo):  
Ponudnik je v zadnjih 5 letih od roka za oddajo ponudb, vršil vsaj en projektantski nadzor pri 
gradnji objekta pod šifro CC-SI-1264-Stavbe za zdravstveno oskrbo, pri kateri je skupna 
ocenjena vrednost gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, znašala vsaj 1.000.000 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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