
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 291/2020 
Datum: 22. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedba pregradne stene z vrati, DN št. 201757. 
  
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo izvedbo pregradne stene z vrati širine 130 cm v 1.nadstropju stavbe ginekologije - 
vezano na COVID. Stena na hodniku pred čajno kuhinjo.  
 
Opis del:  
 

Št.  Opis  EM Kol. Cena/EM Znesek  

1 Demontaža kovinskega spuščenega stropa v liniji novo 
postavljenih sten 

tm 3   

2 Dobava in vgradnja suhomontažne. nenosilne, 
neprestavljive predelne stene, sestavljene iz 
obojestransko dve gradbeni mavčno kartonski plošči deb. 
12,5 mm, enojne kovinske pocinkane konstrukcije deb.75 
mm in izolacijskega sloja deb min 40 mm. Stena skupne 
debeline 125 mm. V ceno niso zajeti ojačitveni profili za 
vgradnjo vrat ,ostalih inštalacij in zaščitni Al-u vogalniki. 
Stiki men ploščami so obdelani . 

m2 10,07   

3 Dobava in vgradnja ojačitvenih profilov (UA) za vgradnjo 
vrat 

tm 6,50   

4 Dobava in vgradnja zaščitnih Al-u vogalnikov tm 17   

5 Kitanje ,brušenje in barvanje  novo postavljenih stenskih 
površin 

m2 20,14   

6 Dobava in vgradnja notranjih Al-u vrat ,bele barve ,svetli 
prehod 1300x 2100, vključno obojestransko do polovice 
polnilo, zgoraj izo steklo 

kom 1   

7 Transportni in manipulativni stroški kom 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: 26. 10. 2020 do 12. 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

