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Številka povabila: 431-E-EN-SB 197/2021 
Datum: 19. 5. 2021 
  
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Statično sanacijo stebra po potresu v 4. in 5. nadstropju 
stolpnice UKC Maribor, DN št. 217872. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v popisu del in materiala z dobavo in 
montažo za statično sanacijo stebra, ki je priloga te dokumentacije. 
 
Kontaktna oseba naročnika 
Kontaktna oseba: Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. grad. 
tel: 02 / 321 24 93 
e- pošta: tomi.kovacec@ukc-mb.si 
 

Oblikovanje ponudbe in plačilni pogoji 
Pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajte: 

− Plačilo 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 

− Popusti in rabati morajo biti zajeti v ponudbeni ceni; 

− Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

− V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni stroški, dnevnice, malice, telefonske, 
internetne storitve, prenos podatkov, stroški pisarniškega in administrativnega poslovanja, 
sodelovanje s potrebnimi institucijami in morebitni drugi stroški). 

 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika in rok za oddajo ponudbe 

− Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 

− Rok za sprejem ponudb: 21. 5. 2021 do 10.00 ure. 
 
Zahtevana referenca (Referenčno potrdilo):  
Ponudnik je v letih 2020 in 2021 kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju, v roku in 
skladno s pogodbenimi določili, izvedel vsaj eno sanacijo nosilnih sten in stebrov iz karbonskih 
vlaken ali lamel v vrednosti najmanj 10.000 € brez DDV.  
 
Ponudnik naj skupaj s ponudbo predloži zahtevano referenco, ki mora obvezno vsebovati: 

- naziv projekta 

- naziv naročnika 

- leto izvedbe 

- ime in priimek kontaktne osebe naročnika in njen kontakt. 

  

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preveritve ponudbe preveri resničnost predloženih 
referenc pri ponudnikovih naročnikih. 
 
Dela je potrebno zaključiti v roku 14 dni od prejetega naročila. 
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Ponudbo pošljete na e-poštna naslova: 
sanja.belko@ukc-mb.si 
tomi.kovacec@ukc-mb.si 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
  
 
Priloga: 

- OBR »Popis del – načrt sanacije« 
 
 
 


