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Številka: 451-23-EN(810202)/2021-1 
Datum: 2. 2. 2021 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA VOZIČKOV ZA PERILO (60 kom) 
 
Predmet naročila je nabava vozičkov za perilo po specifikaciji zahtev naročnika 
razvidno iz naslednjih dokumentov: 
 

1. Širina: 660 mm /+5% 
2. Dolžina: 860 mm /+5% 
3. Višina: 1800 mm /+/- 5% 
4. Dve spustljivi polici, ki sta nameščeni na 1/3 višine. Police morajo v spuščenem 

položaju biti v funkciji zamrežene ograje in izvedene tako, da ni mogoča odstranitev 
brez uporabe orodja. 

5. Štiri vležajena kolesa z gumijastimi drsnimi površinami, premer koles mora biti vsaj 
125 mm. Vsaj dve kolesi morata biti rotacijski in vsaj dve kolesi morata imeti nožno 
zaporo za blokiranje rotacije in gibanja.  

6. Opremljeni z gumijastimi trakovi za fiksacijo perila na policah, 
7. Opremljeni s pokrivali za zaščito čistega perila med prevozom. Pokrivala morajo 

pokrivati vso površino vozička, tudi spodnji rob, da se perilo ne more umazati med 
prevozom. Pokrivala morajo biti pralna in morajo omogočati dolgotrajno uporabo. 

8. Opremljeni s priključki, ki omogočajo varno priključitev na obstoječe transportne 
vozičke, ki jih uporabljamo v UKC Maribor in izvedene na obeh straneh (spredaj in 
zadaj) tako, da je mogoča priključitev vozičkov v kompozicijo.  

9. Izdelani iz nerjavnega jekla in nerjavnih materialov, ki omogočajo čiščenje z 
visokotlačnimi toplovodnimi čistilniki in dezinfekcijo v čistilni komori. 

 
 
Potencialni ponudniki se morajo obvezno udeležiti ogleda obstoječih transportnih 
vozičkov po predhodnem dogovoru z ga. Olgo Pučko (tel. 02/ 321 26 18). 
 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe 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. 

 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  
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Rok za sprejem ponudb: 5. februar 2021 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-23-EN(810202)/2021-1. 
 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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