Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME,
MATERIALA IN STORITEV
Oddelek nabave nezdravstvenega
materiala in storitev

Številka povabila: 431-E-EN-SB 365/2019
Datum: 27. 6. 2019

POVPRAŠEVANJE
Spoštovani!
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Pregled in preizkus gasilnikov in hidrantov, DN št.
168765.
Specifikacija zahtev naročnika:
Naročamo pregled in preizkus gasilnikov in hidrantov v celotnem UKC MB (za pregled in
preizkus se predvideva cca. 667 gasilnikov: 313 x prah S6, 48x prah S9, 8x prah S2 ter 2x
prah S50; 264xCO25 kg, 12x CO2 2,3 kg; 12x gasilnik na vodo) ter tlačni preizkus 5kos CO2
10kg. Pregled in preizkus zunanjih in notranjih hidrantov (predvidoma 238 kos) - v ponudbo
potrebno vključiti vizualni pregled in tlačni preizkus pri zunanjih in notranjih hidrantih, kjer je
izvedljivo iz tehničnega vidika.
V ponudbo potrebno vključiti ceno novih gasilnikov na CO25kg/kos (predvidoma 66 kos) in
ceno novih gasilnikov na prah.
V ponudbo se naj vključi celoten pregled na kos s kontrolo seznama gasilnikov, v ponudbo
naj bo vključena tudi označitev manjkajočih oznak gasilnikov in hidrantov, plombiranje,
namestitev gasilnikov na pravilno mesto v skladu s načrtom.
Upoštevaje, da se v sklopu pregleda in preizkusa zamenja stare gasilnike potrebne za
zamenjavo z novimi.

Kontaktna oseba:
Katarina Hrovat, dipl. varn. inž.
tel: 02 321 2034
e-pošta: katarina.hrovat@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 1. 7. 2019 do 9. 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 dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni
material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštna naslova:
sanja.belko@ukc-mb.si
nabava@ukc-mb.si

Pripravila:
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved
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