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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani! 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Svetovalne storitve za pripravo podatkov za potrebe izdelave 
DIIP za negovalno bolnišnico. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Nova negovalna bolnišnica  
 

Storitev obsega naslednje naloge: 

 

1. Prostorska in vsebinska analiza programa nove negovalne bolnišnice 

1.1 Analiza obstoječe prostorske in projektne dokumentacije in izdelava grafičnih podlag za 

pripravo investicijskega projekta, 

1.2 Umestitev programskih izhodišč v prostorske kapacitete obstoječega objekta s pripravo 

funkcionalne sheme in shematskim prikazom programskih sklopov po etažah s 

komunikacijami, 

1.3 Določitev potrebnih gradbeno, obrtniških in instalacijskih posegov na stavbi, prostorih in 

tehnološki opremi, vključno s izdelavo stroškovne ocene investicijskih posegov po sklopih, 

1.4 Izdelava načrta tipične sobe negovalnega oddelka, 

1.5 Strokovno svetovanje naročniku o potrebnih aktivnosti pri izvedbi projekta glede na 

obstoječe stanje objekta in prostorsko tehnične omejitve. 

 

2. Izdelava vsebinskega dokumenta s predstavitvijo rešitev in podatkov glede na naloge iz tč. 1, ki 

bodo podlaga za vključitev v DIIP. 

 

3. Sodelovanje s strokovnimi službami v UKC Maribor. 

 

Naročnik bo izvajalcu predal razpoložljive podatke o zemljišču in objektih, ter izdelana programska 

izhodišča bodoče negovalne bolnišnice. 

 

Rok izvedbe: 20 dni 

Dokumentacija mora biti izdelana v 3 tiskanih izvodih, in 1 elektronski verziji. 

Ostalo: 

Pogodbeni rok izvedbe je bistvena sestavina naročila. 

Pogodbena kazen za primer zamude: 1% pogodbene vrednosti na dan, vendar največ 15%. 



Garancija za dobro izvedbo posla: 3 bianco menice s pripadajočo menično izjavo. 

 
Kontaktna oseba: 
Bojan Vračko 
tel: 02 321 23 72 
e-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si    
 
 
Rok za sprejem ponudb: 30.07. 2020 do 10:00 ure.  
 
Merilo za izbor: 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 dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
▪ morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).  

 
 
 
 
Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:  
blanka.rajner@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Ekonomska referentka: 
Blanka RAJNER, ekonom. tehnik 
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