Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22

Številka povabila:97//21
Datum: 08.04.2021

POVPRAŠEVANJE
Spoštovani!
Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

Gradbena dela pri sanaciji počene vodovodne cevi.

Specifikacija zahtev naročnika:
Objekt: Oddelek za Pediatrijo
1. Izrez AB škarpe z vidia rezalko
M1 8,00
2. Kompresorska rušitev AB škarpe in temelja dolžine cca 4,0 X 2,0 X 0,3
KPL 1,00
3. Kombiniran ročno strojni izkop zemlje globine cca 3 m1 z odvozom na začasni depo
KPL 1,00
4. Popravilo hidroizolacije s čiščenjem, namazom ibitol in varjenjem izotekt V4
M2 20,00
5. Polaganje toplotne izolacije XPS10 cm in zaščita z gumbasto folijo
M2 20,00
6. Popravilo drenaže z drenažno cevjo Q 10 cm, zasip z agregatom16/32 in zaščita z
geotekstilom 200g
KPL 1,00
7. Zasip izkopa s tamponom do temelja korita AB in komprimiranje
KPL 1,00
8. Zabetoniranje temelja korita z armaturo in prenosi
KPL 1,00
9. Montaža in demontaža opaža AB stene korita s pomožnimi deli in prenosi
KPL 1,00
10. Dobava in polaganje armature
KPL 1,00
11. Dobava in zabetoniranje škarpe z betonom C 25/30
KPL 1,00
12. Zasip korita z zemljo potrebnim komprimiranjem
KPL 1,00
13. Pazljiv odkop vodovodnih cevi ter zasip s peskom po odpravi napake
KPL 1,00
14. Nakladanje in odvoz ruševin ter odkopa na trajni depo
KPL 1,00
15. Naprava potrebnih zaščit ter čiščenje med in po zaključku del
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: 12.04.2021 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.

