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Številka: 451-36-EN(810202)/2021-1 
Datum: 22. 2. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA IN MONTAŽA TV SPREJEMNIKOV IN 
NOSILCEV 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava in montaža TV sprejemnikov in nosilcev po sledeči 
specifikaciji zahtev: 
 
TV aparati: 
 
1. TV sprejemnik kot npr. TV sprejemnik LG 4K UHD 43UN71003LB LED LCD ali 

enakovredno - 11 kom (Ponujeni morajo biti enaki modeli TV sprejemnikov) 
 

2. TV sprejemnik kot npr. TV sprejemnik LG 4K UHD 49UN71003LB LED LCD Smart TV ali 
enakovredno - 2 kom 

 
3. TV sprejemnik kot npr. TV sprejemnik Samsung 43TU7022 108 cm (43'') 4K UHD Smart 

TV ( 43") ali enakovredno - 1 kom 
 

Opomba: Ponujen TV aparat pod št. 3 mora biti od drugega proizvajalca kot ponujeni TV 
aparat pod zaporedno št. 1, in sicer iz razloga, ker bosta dva TV aparata velikost 43" 
nameščena v istem prostoru – v izogib težavam pri daljinskem upravljanju aparatov. 

 
4. Monitor kot. npr. LG 43UD79 ali enakovredno - 3 kom 

 
Opomba: Ponujen monitor pod št. 4 mora biti od drugega proizvajalca kot ponujeni TV 
aparat pod zaporedno št. 1, in sicer iz razloga, ker bodo trije TV aparati velikost 43" 
nameščeni v istem prostoru – v izogib težavam pri daljinskem upravljanju aparatov. 

 
Za vse ponujene TV aparate velja: 
TV aparati morajo imeti možnost zaklepanja funkcije nastavitve programov 

 
 
Nosilci za TV aparate: 
 
5. TV nosilec kot. npr. stropni nosilec za LCD TV Maclean MC-631 32''- 55'' – 2 kom 
 
6. TV nosilec kot. npr. nagibni TV stenski nosilec VonHaus 05/004X 33-60'' do 75kg – 12 

kom (Opomba: montaža 5 kosov teh nosilcev se izvede na mavčno steno! ) 
 
7. TV nosilec kot. npr. kotni 37-70'' Reflecta Plexo 70-6040T 23160 – 3 kom 
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Opomba: 
Ponudnik mora izvesti montažo vseh nosilcev za TV aparate in namestiti aparate na nosilce! 
 
 

Naročnik je v Specifikacijah zahtev naročnika navedel proizvajalca in tip opreme izključno z 
namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi  lahko ponudite tudi opremo 
drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v 
Specifikaciji zahtev naročnika. 
 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dobava in montaža: Novi prostori Oddelka za kožne in spolne bolezni; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 24. februar 2021 do 15. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-36-EN(810202)/2021-1 
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