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Številka povabila:156/20 
Datum: 03. 08. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Servis čistilnega stroja. 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Glavna kuhinja 
 
1. 0034194000000 FILC ČISTILNI SUPERPAD ZELEN 20 - 51 CM 3 KOM  
Zeleni Superpad čistilni filc za namestitev na nosilni disk je idealen za čiščenje manj občutljivih talnih 
in stenskih površin ter generalno čiščenje – odstranjevanje premazov z bolj občutljivih talnih oblog. 
Superpad filci so debelejši od navadnih filcev zaradi česar imajo daljšo življenjsko dobo, omogočajo 
boljše prilagajanje površini in jih je možno uporabiti na obeh straneh. 
Primerni so za strojno čiščenje z enokolutnimi stroji za ribanje in kombiniranimi čistilnimi stroji. 
2. GUMA SESALNA FIMAP MY50 - IMX KIT SPREDNJA+ZADNJA 33/680 1 KOM  
3. 0002000000009 SERVIS IN PREGLED STROJEV 2 KOS  
DELOVNA URA POPRAVILA STROJA 
4. 043GY-0245020 POLNILEC AVTOMATSKI MX,MMX UNI 12-24V/130Ah GEL/KISINSKE 1 KOM  
Posebna izvedba polnilnika SB 50 za najučinkovitejše polnjenje vseh vrst akumulatorjev z napetostjo 
6, 12 ali 24 V. Polnilniki serije BATIUM katerih polnilni proces je nadzorovan z mikroprocesorjem, vam 
zagotavljajo maksimalno efektivnost in varnost, saj z vgrajeno zaščito onemogočajo nepravilno 
uporabo. Polnjenje s polnilcem GYS BATIUM je popolnoma avtomatsko in se lahko izvaja brez 
nadzora. S polnilnikom BATIUM je čas polnjenja 50% krajši v primerjavis tradicionalnimi polnilci. 
Batium zagotavlja ultra-hitro in varno polnjenje z uporabo konstantnega polnilnega toka v času 
»boost« faze. 
V nasprotju z ostalimi avtomatskimi polnilci, kateri razpolagajo z W2 ali WU polnilno krivuljo, ter tako 
akumulatorje napolnijo le do 90%, zagotavlja BATIUM 100% polnjenje vseh svinčenih akumulatorjev z 
uporabo IwUoU polnilne krivulje. 
Batium je pametni polnilnik nadzorovan s strani mikroprocesorja, s katerim konstantno analizira stanje 
akumulatorja in regulira polnjenje vskladu s potrebami akumulatorja. 
5. VENTIL FIMAP MAGNETNI 24V 1/2" ACL3 1 KOM  
6 .STROŠKI DOSTAVE 1 KOS 

 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
  
Rok za sprejem ponudb: 10.08. 2020 do 10:00 ure.  
 
 
Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.  
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte:  

mailto:viko.roj@ukc-mb.si


 
▪ 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 
 
 
Pripravila: 
Blanka RAJNER ekonom.teh. 


