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SLUŽBA ZA NABAVO OPREME,
MATERIALA IN STORITEV
Oddelek nabave nezdravstvenega
materiala in storitev
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POVPRAŠEVANJE
Spoštovani!
Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje periodičnih pregledov in preizkušenj opreme pod
tlakom ter pregledov in servisov varnostnih ventilov.
Osnova za izvajanje pregledov in preizkušanje opreme je Pravilnik o pregledovanju in
preizkušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS št. 92/2008)
Seznam opreme pod tlakom je opredeljen v prilogi tega vabila.
Obseg dela zajema:
-

-

-

-

razvrstitev opreme pod tlakom,
pregled arhiva in pridobivanje dokumentacije,
pridobitev evidenčne številke, izdelava terminskih načrtov in svetovanje,
izdelava kataloga ukrepov za posamezno tlačno opremo,
izvedba zunanjega pregleda (priprava opreme za pregled, označitev opreme,
izdelava zapisnika),
izvedba notranjega pregleda (vizualni notranji pregled, meritve debelin stene posode,
ugotavljanje neskladnosti, puščanja, izdelava zapisnika in poročilo o pregledu),
izvedba tlačnega preizkusa (priprava tlačne posode – odklop od inštalacije,
blindiranje oz. priprava priključkov na tlačni preizkus, izvedba preizkusa, postavitev v
prvotno stanje in izdelava poročila),
izdelava terminskih načrtov pregledov in preizkusov, ter obveščanje naročnika o
rokih za pregled,
nadzor nad naročnikovo opremo pod tlakom, vodenje evidence in arhiva opreme pod
tlakom, kontrola in obveščanje uporabnika, obveščanje pristojnega ministrstva,
pridobivanje in urejanje spremne in tehnične dokumentacije,
preverjanje ali so izpolnjeni obratovalni pogoji določeni v dokumentaciji proizvajalca
oziroma v kolikšni meri vplivajo od obratovalnih pogojev na izpolnjevanje bistvenih
varnostnih zahtev,
pregled in servis varnostnih ventilov.

Cene in končna vrednost v ponudbi morajo vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske,
carinske ter morebitne druge stroške, drobni in vezni material, delo), popuste in rabate.
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum, v skladu s priloženim
vzorcem. Dela se bodo vršila na podlagi dogovora z naročnikom.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom pred začetkom del oz. ob podpisu okvirnega sporazumu
sklenil sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču.
Naročnik bo poravnal račun v roku 30 dni. Plačilni rok začne teči od datuma prejema pravilno
izstavljenega računa po opravljeni storitvi. Izbrani izvajalec mora vse račune pošiljati
naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun)
Ponudnik mora v ponudbi izpolniti in predložiti naslednje dokumente:
-

izpolnjen obrazec predračuna
izpolnjen, parafiran, žigosan in podpisan obrazec okvirnega sporazuma
fotokopijo akreditacije za standard SIST EN 17020

Vso potrebno dokumentacijo pošljite najkasneje do 22. 5. 2020 po:
Navadni pošti na naslov: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Oddelek za
nabavo nezdravstvenega materiala in storitev, za Maja Stranjšak ali po
e-pošti na naslov maja.stranjsak@ukc-mb.si

Pripravila:
Maja Stranjšak, mag. ekon. in posl. ved.
Strokovna sodelavka

Priloga:
-

Obrazec predračuna
Vzorec okvirnega sporazuma
Seznam opreme pod tlakom v UKC Maribor

