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Številka povabila:112//21 
Datum: 20.04.2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Obnovitev sanitarnih elementov. 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Objekt: Skupne službe klinike za Kirurgijo 
 

1. Dobava in montaža podometnega kotlička Duofix Geberit, stenske WC školjke z desko in tipko 
za aktiviranje, pritrdilni in tesnilni material 
KPL 2,00 

2. Dobava in montaža podajalnika WC papirja-okrogli ECOLAB 
KOM 2,00 

3. Demontaža stare WC školjke in kotlička ter transport na trajno deponijo, predelava dovodne 
cevi z vgradnjo podometnega ventila in odvodne cevi za priključek Geberit 
KPL 2,00 

4. Dobava in montaža keramične tuš kadi s tuš kabino in zidno armaturo za tuširanje: 
-tuš kad keramična 80x80 
-tuš kabina Kolpa San TV3D/90K 
-zidna armatura s pomično prho Simpaty 
-INOX košara za milo 
-obešalna kljuka 
KPL 1,00 

5. Dobava in montaža keramičnega medicinskega umivalnika, komplet z opremo, pritrdilnim in 
tesnilnim materialom: 
-keramični umivalnik medicinski 600x450 
-keramična etažera 600 
-odlivni ventil s sifonom 
-milnik ECOLAB Maximum 
-podajalnik papirnatih brisač 
-zidna armatura Simpaty 
-pritrdilni in tesnilni material 
KPL 2,00 

6. Obnovitev dovodnih in odvodnih cevi za vse elemente ( tuš,1x, umivalnik 2x, WC 2x ) 
-zamenjava dovodnih cevi 1/2" in 3/4" 
-zamenjava odvodnih cevi Pb Q 40, Q 100 
-vgradnja talnega sifona HL 50 
-vgradnja podometnih ventilov 
-predelava LŽ cevi v etaži nižje ( strojnici ) 
KPL 1,00 

7. Demontaža starih sanitarnih elementov, razrez cevi in transport na trajno deponijo 
KPL 1,00 
 

Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 



Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 22.04.2021 do 10:00 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 dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
▪ morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).  

 
Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:  
Blanka.rajner@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila: 
Blanka RAJNER ekonom.teh. 
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