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Številka povabila:207/20 
Datum: 25. 08. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zidarska dela pri zamenjavi dotrajanega Wc-ja. 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Oddelek za Ortopedijo 

 
1. Izsek talne keramike in betonske podlage                                                    M2   3,00 
2. Izsek gemze do litoželeznega priklopa                                                         KPL 1,00 
3. Izsek vgradnega kotlička                                                                              KPL 1,00 
4. Izsek svinčenega odtoka v tleh                                                                      M1  3,00 
5. Izsek svinčenega odtoka v zidu z izrezom keramike                                     M1  1,00 
6. Zabetoniranje odtoka z materialom in prenosi                                               M1  3,00 
7. Zazidava in zamet PVC odtoka z materialom in prenosi                               M1  1,00 
8. Zabetoniranje gemze z materialom in prenosi                                            KPL 1,00 
9. Vzidava in zamet kotlička z materialom in prenosi                                     KPL  1,00 
10. Naprava estriha z dobavo materiala in prenosi                                          KPL  1,00 
11. Dobava in polaganje talne keramike ter fugiranje                                         M2  3,00 
12. Dobava in polaganje stenske keramike kotlička in odtoka                         KPL  2,00 
13. Nakladanje in odvoz ruševin na trajni depo                                                KPL  1,00 
14. Naprava potrebnih zaščit ter večkratno čiščenje med in po zaključku del  KPL  1,00 
15. Razna keramičarska popravila po režijskih urah                                           UR 5,00 
16. Pripravljalna dela ob zamenjavi dotrajane inštalacije (izsek v steno)         KPL  1,00 

 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 27.08. 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 
 
 

mailto:viko.roj@ukc-mb.si


Pripravila: 
Blanka RAJNER ekonom.teh. 


