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Številka: 460-E-EN-GZ-73/19 
Datum: 10. 5. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA LABORATORIJSKIH STOLOV (20 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava laboratorijskih stolov po sledeči minimalni specifikaciji 
zahtev: 
 

Podnožje:           

 kovinsko petkrako podnožje iz litega poliranega aluminija    

 velik premer 70 cm in nizko težišče za stabilno sedenje    

 podnožje z narebrenimi zaključki krakov kot protidrsna opora za noge 
           

Kolesca:           

 samozavorna mehka gumirana kolesca za trdo podlago    

 ko stol ni obremenjen naj bodo kolesca rahlo zavrta, da stol ne „beži od mize“
           

Dvižni mehanizem:          

 plinski dvižni mehanizem s protiprašno zaščito pred vdorom prahu  

 standardna višino sedenja od 43-59 cm     
           

Sedež:           

 nastavljiva višina sedenja od 43-59 cm      

 sinhrona mehanika za nastavitev naklona sedeža sinhrono z naklonom 
naslona          

 nastavljiva dolžina sedeža       

 naklon sedeža v negativni kot sedenja      

 oblazinjenje iz pralne črne mehke poliuretanske penaste mase   

 reliefna površina za boljši pretok zraka in preprečevanje drsenja   

 enostavno zamenljivo oblazinjenje      
          

Naslon:           

 posebna oblika naslona za neovirane gibe rok v vseh smereh   

 nastavljiva višina naslona       

 sinhrona mehanika         

 naklon naslona naj sledi sedenju uporabnika in naj mu omogoča prosto 
gibanje na delovnem mestu        

 naklon naslona naj bo možno blokirati v več položajih    

 naslon naj bo možno blokirati v pokončnem položaju    

 nastavljiva moč pritiska naslona glede na težo uporabnika    

 oblazinjenje iz pralne črne mehke poliuretanske penaste mase   
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 reliefna površina za boljši pretok zraka in preprečevanje drsenja  
          

 

 
Slika je simbolična. 

 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor;  
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 13. maj 2019 do 12. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-73/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
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