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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Demontažo el. opreme za električni priklop mobilne magnetne 
resonance. 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Radiološki oddelek 
 

      
 

      
 

      
 

      
  

     
 

      

PREDRAČUN 
 

      
 

      

Predmet javnega naročila: 

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA 

Sklop 1 – Elektroinštalaterstvo 

Demontaža el. opreme za začasno napajanje kontejnerskega MR aparata 
 

      
       

    

   

  Rušitev začasne instalacije 

1 Demontaža začasno izvedene instalacije in el. razdelilcev za potrebe začasnega 
priklopa MR aparata, po končanem začasnem obratovanju: 

          

  demontažo kabla NHXMH-J- 4 x 70 mm2 +1x P/F 50mm2 L = 150m  skupaj z obešalnim 
priborom in predaja kabla naročniku 

kpl 1 0,00   0,00 

  odklop kabla v NN prostoru kpl 1 0,00   0,00 

  zapolnitev vseh prebojev na trasi kabla v betonski, zidani in mavčni steni kpl 1 0,00   0,00 

  popravilo prehodov kabla skozi dvojni strop kpl 1 0,00   0,00 

  popravilo demit fasade na mestu preboja kpl 1 0,00   0,00 



  slikopleskarska dela na stenah kjer so bili preboji m2 200 0,00   0,00 

  odklop kabla na električnem razudelicu in omarici za glavno izenačitev potenciala kpl 1 0,00   0,00 

  Popravek na enopolni shemi NN prostora  kjer je bil označen začasni priklop in 
vzpostavitev prvotnega stanja 

kpl 1 0,00   0,00 

  Demontaža el. razudelilca in omarice za glavno izenačitev potenciala in predaja 
naročniku 

kpl 1 0,00   0,00 

  
  

Skupaj:  0,00 
  

  
   

 
Davčna osnova:       

 
Znesek davka:  22% 

    
 

Ponudbena vrednost z DDV:           

 
      

  

 
 

Kontaktna oseba: 
Igor TRSTENJAK, inž.el.  
Tel.: 02 321 23 86 
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si 
 
 
  
Rok za sprejem ponudb: 24.08. 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;  
▪ 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. 
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