
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 296/2020 
Datum: 28. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Postavitev PVC pregrad na Oddelku za pljučne bolezni 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
 
Naročamo postavitev PVC pregrad na Oddelku za pljučne bolezni za potrebe izvajanja 
zdravstvene obravnave bolnikov, obolelih s Covid 19: 
 
- 2x ceradna pregrada v približni izmeri 47 m x 3.5 m. Vsaka pregrada mora imeti 12 oken 

(dim. 150 cm x 100 cm) od tega mora 5 oken imeti možnost odpiranja z zadrgo. Ceradna 
pregrada se postavi kot zapora balkona z zunanje strani v prvem nadstropju in balkona v 
drugem nadstropju.  

 
- 4x ceradna pregrada v približni izmeri 2,7 m x 3,5 m. Vsaka pregrada mora imeti vrata na 

zadrgo širine 140 cm in okno dim. 500x500 cm ter »ježeka« na spodnjem robu »vrat« in 
del, ki se pritrdi na tla na katerega se »prilepi« drugi del »ježeka« (primer v prilogi). Dve 
pregradi se namestita na levi in desni hodnik v 1. nadstropju pred bolniškimi sobami, dve 
pregradi pa se namestita na levi in desni hodnik v 2. nadstropju pred bolniškimi sobami.  

 
- 2x ceradna pregrada v približni izmeri 1,95 m x 2,1 m. Vsaka pregrada mora imeti vrata 

na zadrgo širine 140 cm in okno dim. 500x500 cm ter »ježeka« na spodnjem robu »vrat« 
in del, ki se pritrdi na tla na katerega se »prilepi« drugi del »ježeka« (primer v prilogi). 
Ena pregrada se namesti na prehod v prvem nadstropju in ena na prehod v drugem 
nadstropju.  

 
Ostalo: 
- natančne mere vseh pregrad mora dobavitelj izmeriti na licu mesta; 
- pozicije montaže pregrad so razvidne iz priloženega tlorisa 1. in 2. nadstropja; 
- montaža NOTRANJIH pregrad se vrši na pripravljeno leseno podkonstrukcijo, ki jo 

zagotovi naročnik; 
- za montažo ZUNANJIH pregrad na balkonih v celoti poskrbi dobavitelj, ki mora ustrezno 

izdelati in namestiti podkonstrukcijo v kolikor je ta potrebna (obstaja tudi možnost 
pritrditve na obstoječe betonske stebre);  

- vrstni red montaže: 1. Notranje pregrade, 2. Zunanje pregrade; 
- rok dobave in montaže za Notranje pregrade: sobota 31.10.2020, za zunanje pregrade 

ponedeljek 2.11.2020. 
 
Termin ogleda objekta s strani zainteresiranih dobaviteljev je 29.10.2020 ob 10.00 uri na 
lokaciji Oddelek za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju. 
 
 

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 



Kontaktna oseba za ogled objekta:  
Andrej VODUŠEK 
tel: 02 603 6401 
 
Kontaktna oseba za ostala vprašanja: 
Jure Pograjc, univ. dipl. prav. 
tel: 02 321 1885 
e-pošta: jure.pograjc@ukc-mb.si  
 
Rok za sprejem ponudb: 29. 10. 2020 do 15. 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 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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