
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 173/2019 
Datum: 20. 3. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedba ogrevanja klančine - vhod v infenkcijski 
oddelek, DN št. 162383. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročilo talnega ogrevanja klančine pred vhodom oddelka za nalezljive bolezni, vezano na 
izvedbo betonske klančine.  
 
Opis potrebnih del:  
 
Ročni vklop s termostatom in tipalom montaža pri vratih vhoda v sledeči sestavi: 
 

zap. št. opis EM količina 
cena na 

EM skupaj 

1. 
Dobava in montaža ogrevalnega vodnika, položen na 
armaturo, komplet s pritrjevanjem m 101     

2.  Dograditev razdelilca v sledeči sestavi: kpl 1     

  Instalacijski odklopnik na montažno ploščo kos 1     

  
Termostat DEVIREG 330 -10/10 s tipalom (tipalo sem 
montira na klančini) kos 1     

  Prevezave in povezave instalacije kos 1     

  Uvod dovodnega kabla v razdelilec kos 1     

  Izdelava izrezov v pločevino kos 1     

  
Montaža in priklop dodatne opreme z označevanjem 
elementov kos 1     

  
Drobni material vodniki, napisne nalepke, din letev, 
vijaki … itd. kos 1     

3. 

Dobava in montaža samolepilnega kvadro kanala dim. 
30x17mm, montaža na višini cca h=3-4m, delo z 
lestvijo m 24     

4. 
Dobava in polaganje dovodnega kabla, v kvadro kanal 
na višini m 27     

5. 
Dobava in polaganje kabla za tipala, v kvadro kanal na 
višini m 27     
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SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 



6. Izdelava raychem spoja dovoda in grelnega kabla kos 1     

7. Izvedba prebojev skozi stene debline cca l=300mm kos 3     

8. Meritve dograjene opreme kos 1     

9. Preizkus delovanja, predaja investitorju kos 1     

10. 
Grobo čiščenje hodnika med izvedbo in po končanju 
del kos 1     

11 Drobni in vezni material kos 1     

  SKUPAJ:         

 
 
S predhodnim dogovorom je pred oddajo ponudbe možen ogled na licu mesta. 
 
Kontaktna oseba:  
Tomi Kovačec, univ. dipl. inž. grad. 
tel: 02 321 2493 
e-pošta: tomi.kovacec@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 22. 3. 2019 do 8. 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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