
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 294/2020 
Datum: 27. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Dobava in montaža PVC sten. 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
 
Naročamo izdelavo, dobavo in montažo PVC predelnih sten (650 g) v Stolpnici: 

1. Žilna kirurgija (sobe 1-4): 4x stena + 4x dvojni vhod/vrata 
- vsa vrata potrebujejo: vhod z zadrgo širine 1400 mm + okno 500x500 mm in 
»ježeka« na spodnjem robu »vrat« in del, ki se pritrdi na tla na katerega se »prilepi« 
drugi del »ježeka« (primer v prilogi) 
 

2. Porodnišnica OP soba 1: 1x stena z vhodom/vrati  
- vrata potrebujejo: vhod z zadrgo širine 1500 mm + okno 500x500 mm in »ježeka« 
na spodnjem robu »vrat« in del, ki se pritrdi na tla na katerega se »prilepi« drugi del 
»ježeka« (primer v prilogi) 
 

3. Ginekologija 1. nad.: 1x stena z vhodom/vrati 
- vrata potrebujejo: vhod z zadrgo širine 1300 mm + okno 500x500 mm in »ježeka« 
na spodnjem robu »vrat« in del, ki se pritrdi na tla na katerega se »prilepi« drugi del 
»ježeka« (primer v prilogi) 
 

4. Kontejnerja pred Infekcijo: 2x streha nad vhodi v kontejner  
- 1x streha/cerada dim. 2700 x 2500 mm 
- 1x streha/cerada dim. 2500 x 1500 mm 

 
Ostalo: 
- montaža se vrši na pripravljeno leseno podkonstrukcijo, ki jo zagotovi naročnik 
- vrstni red montaže: 1. Ginekologija, 2. Žilna kirurgija, 3. Porodnišnica 
- rok dobave in montaže je najkasneje četrtek 29.10.2020! 
 
Vsi podatki so razvidni iz priloženih slik. 
 
Kontaktna oseba:  
Matjaž Zemljič 
tel: 02 321 2327 
e-pošta: matjaz.zemljic@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 28. 10. 2020 do 9. 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 
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