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Številka: 451-107-EN(810202)/2020-1 
Datum: 23. 9. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA TABLETNIH VOZIČKOV (4 kom) 
 
Predmet naročila je nabava tabletnih vozičkov po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

- tabletni voziček, izdelan po tehnologiji globokega vleka 

- brez vidnih varov, brez ostrih robov  

- dvojnostenska izvedba z vmesno izolacijo PU 

- iz kakovostnega nerjavečega materiala 

- za 20 pladnjev 

- stranice v notranjosti izdelane iz nerjavečega materiala z globinsko vlečenimi vodili  

- dimenzije: 820 x 875 x 1655 mm ± 5 mm 

- skupna masa: 110 - 115 kg 

- odpiranje vrat za 270° 

- ročaji nameščeni ob zunanjem robu 

- dno vozička iz vsaj 3 mm dvojnostenske pločevine 

- na dnu vozička nameščena odprtina za iztekanje vode 

- na vseh štirih zunanjih robovih nameščeni odbojniki iz kakovostne umetne mase 

- 4 kolesa premera 200 mm, od tega 1 par fiksnih in 1 par gibljivih koles z zavoro 

- kolesa iz nerjaveče pločevine (skladne z DIN 18867 ali enakovredno) 

- voziček z dodatnim nastavkom in nosilcem za odlaganje kartic 

- z dodano napravo za vleko vozičkov (rudo in spojka) 
 
Voziček mora biti komplementaren z obstoječimi tabletnimi vozički (proizvajalca Rieber), ki jih 
ima naročnik, saj mora omogočati vpenjanje vozičkov v kompozicijo z ostalimi vozički 
namenjenimi prevozu hrane. 
 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost v EUR z DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 

 
 

Rok za sprejem ponudb: 25. september 2020 do 12. ure  
 
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-107-EN(810202)/2020-1. 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
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Tel.: 00386 2 321 26 09  
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SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 


