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Številka: 451-125-EN(810202)/2021-1 
Datum: 21. 6. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA PREVIJALNIH MIZIC (4 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je dobava in montaža 4 kom previjalnih mizic po sledeči specifikaciji: 
 

1. Material iveral (odporen za čiščenje) debelina 18 mm, barva po izbiri naročnika. ABS robni 
trakovi nalepljeni z vodoodpornimi lepili. 

2. Dimenzije korpusa: 

  - širina 80-85 cm 

  - višina do previjalne površine 80-85 cm (skupaj s kolesi). 

  - globina do 65 m 

  - 4x kolesa fi vsaj 75 mm (vsaj 2x z zavoro) 

3. Za previjalno površino je uporabljen enak material kot korpus. Dimenzij širina 80-85 cm, globina 
77 cm (spredaj in zadaj +6 cm, glede na korpus).  Na straneh in zadaj je ograjena v višini 17 cm. 
Na sprednji/zgornji strani naj bodo na vogalih izvedene okrogline. 

4.  Na desni strani, v višini delovne površine je potrebno zagotoviti poličko širine 20-25 cm po 
celotni globini, za odlaganje pripomočkov, kjer je prav tako na sprednji strani (desni vogal), 
izvedena okroglina 

5. Pod delovno površino naj se nahaja odprti prostor (višina 25-30 cm) za odlaganje. Na zadnji 
strani mora biti prostor zaprt. 

6. Pod tem odprtim prostorom, pa se naj nahaja zaprti prostor z dvokrilnimi vrati in ročaji za 
odpiranje. V notranjosti naj bo vsaj ena polica, po celotni globini korpusa. Na zadnji strani mora 
biti prostor zaprt. 

7. Blazina - debeline vsaj 5 cm,  Material: Usnje odporno (zaželeno bež barva), ki je odporno na 
urin, čiščenje in razkuževanje. 

 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava in montaža: 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: 23. junij 2021 do 10. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-125-EN(810201)/2021-1. 
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