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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani! 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Predlog specifikacije naročnika za naročilo projektne 
dokumentacije  za pripravo prostorov za namestitev hladilnih omar za umrle in za obnovo 
prostorov. 
 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Obdukcijska dvorana 
 

Storitev obsega naslednje naloge: 

 

Zaradi namestitve novih hladilnih omar za umrle je potrebno prilagoditi prostor na Oddelku za 

patologijo, v katerega bomo namestili omare. Prostor obsega površino 9,8 x 3,9 x 2,5 m. Skica 

prostora in umestitve hladilnih omar v prostor je priložena. Za izvedbo del naročamo projektno 

dokumentacijo v obliki PZI s površinskimi načrti, popisi GOI del in projektantsko oceno stroškov. 

Rok izvedbe je 30 dni po izdani naročilnici. 

 

V prostoru je potrebno izvesti sledeča GOI dela: 

- Odstranitev predelne stene, ki ločuje dva prostora, 

- Odstranitev vsega pohištva in elementov v prostoru, 

- Zagraditev sedanjih vrat v prostor, kar se bo izvedlo po namestitvi hladilnih omar, saj jih 

bodo dostavili po delih skozi obstoječa vrata, 

- Izvesti demontažo umivalnika in prestavitev na drugo stran predelne stene v čisti del 

hodnika, 

- Izvesti preboj do hodnika nečistega prostora obdukcijskih dvoran v širini vsaj 110 cm, da bo 

mogoč prehod z vozičkom, 

- Zaščita prehoda iz nečistega prostora v času del, 

- Odstranitev obstoječega tlaka in priprava za nov tlak, primeren za delo s prevoznimi vozički 

s točkasto obremenitvijo tal 250 kg na štirih kolesih, 

- Priprava tal in vgradnja dveh odtočnih sifonov ali kanalet za odtok tekočine pred vsako 

omaro, 

- Priprava dveh talnih odtokov za vsako omaro, ki se bo izvedla po specifikaciji izbranega 

dobavitelja, 

- Napeljava dveh električnih trifaznih priključkov s 16 A avtomatskim odklopnikom za vsako 

omaro posebej, 



- Izvedba novega tlaka brez robov in zaključenimi robovi, ki omogočajo čiščenje prostora in 

kotov, 

- Popravilo sten in oplesk prostorov. 

V prostoru je potrebno nabaviti še: 

- Drsna vrata z odpiranjem s tipko za prehod z vozički v hodnik in obdukcijske dvorane, 

- Napravo za odvajanje odvečne toplote iz prostora – klimatsko napravo za hlajenje hladilne 

moči vsaj 7,5 kW. 

 

Poleg prostora za hladilne omare je potrebno glede na Zaključno poročilo o pregledu medicinskega 

laboratorija, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje 16.7.2020, št. 06000-37/2020-4, obnoviti 

prostore obdukcijskih dvoran, da bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje patološke dejavnosti. 

 

Pri tem je potrebno: 

- obnoviti tlake tako, da bo omogočeno čiščenje (obstoječi brušeni tlak je ponekod 

poškodovan in razpokan, robovi so izvedeni pod pravim kotom) in tako da bo omogočen prevoz 

vozičkov teže 250 kg s točkasto obremenitvijo na štirih kolesih. Tlaki se naj obnovijo v vsem 

nečistem delu obdukcijske dvorane in se v enakem nivoju in izvedbi nadaljujejo v prostor, kjer 

bomo namestili hladilne omare. 

- odstraniti stara lesena drsna vrata, 

- pripraviti sobo za obdukcijske pomočnike. V ta namen je potrebno po potrebi odstraniti 

obstoječe pohištvo, popraviti ali zamenjati obstoječi tlak, pripraviti antenski vodnik za TV in 

napeljati telefonski komunikacijski kabel. Postelja se prestavi iz obstoječega prostora, prav tako se 

prestavi TV sprejemnik. Umivalnik in vodovodni priključek se v novi prostor ne vgradita. V novi 

prostor za obdukcijskega pomočnika je potrebno namestiti tudi napravo za hlajenje zraka. 

 

Vsa dela v obdukcijski dvorani je potrebno izvesti v treh dneh, vključujoč vikend. To pomeni: petek, 

sobota, nedelja ali sobota, nedelja, ponedeljek. 

 

 Nabaviti je potrebno nova drsna vrata na tipko za prehod iz sprejemnega dela v obdukcijske 

dvorane. 

 

Priloge: 

- Skica lokacije hladilnih omar, 

- Načrt priključkov za omare, 

- Skica predvidenih prebojev n zagraditev, 

Skica površin obnove tlakov in umestitve novih drsnih vrat. 

 
Kontaktna oseba: 
Bojan Vračko 
tel: 02 321 23 72 
e-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si    
 
 
Rok za sprejem ponudb: 04.08. 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;  
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▪ 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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