
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 277/2020 
Datum: 6. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Zamenjava obstoječih svetil na stopniščih urgentnega 
centra, DN št. 199791. 
  
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo zamenjavo obstoječih svetil na stopniščih urgentnega centra - stopnišče 
laboratorij, urgenca. 
 
Opis del:  
 

Št.  Opis  EM Kol. Cena/EM Znesek  

1 Odklop in demontaža obstoječe svetilke ESSE-CI 39W, 
sveti gor/dol, l=1000mm na stopnišču, predaja naročniku 
na skladiščenje 

kos 51   

2 Dobava, montaža in priklop novih n/o svetilk LED 25W 
2000lm 840, okvir iz alu ohišja, difuzor opal, bela barva 
RAL9016, IP20 

kos 31   

3 Montaža in priklop obstoječih svetilk Esse-ci 39W 
L=1000mm na stopnišče, komplet s kompletiranjem iz 
delov svetilk, ki ne svetijo  

kos 20   

4 Dobava in polaganje kabla 3X1,5mm2 l=40mm za 
povezava novih svetilk v kolikor je novi kabel prekratek 

kos 31   

5 Drobni in vezni material (zidni vložki, spojke, mavec, tulci, 
podložke ….) 

kpl 1   

6 Nepredvidena dela - na osnovi potrjenih ur investitorja ura 8   

7 Pripravljalna dela, pregled svetilk na stopniščih, izvedba 
seznama nedelujočih, označevanje delujočih svetilk, 
premik iz stopnišča na drugo stopnišče 

kpl 1   

8 Čiščenje med izvedbo del in po končanju del kpl 1   

 SKUPAJ  

 
 
Kontaktna oseba:  
Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. grad. 
tel: 02 321 2493 
e-pošta: tomi.kovacec@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 8. 10. 2020 do 10. ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 



Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
 

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 

• Popuste in rabate; 

• Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 
material, delo). 

 
 
Ponudbo pošljete na e-poštni naslov: 
sanja.belko@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 

mailto:sanja.belko@ukc-mb.si

