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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:
POHIŠTVENA OPREMA v sestavu kot na skicah in opisu kot sledi v nadaljevanju:
1. Zahtevani materiali
"Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=16 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom
deb. 2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16 mm + obojestransko lepljen laminat min deb. 0,80
mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s ključavnico.
- Vse omare v ambulantah, bolniških sobah in ostalih medicinskih prostorih montirane na lesene
podstavke višine 10 cm, izvedene pred finalnim tlakom. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot
stenske zaokrožnice ( zajeto pri tlakih)
- Vse omare v nemedicinskih in administrativnih prostorih z podstavkom višine 10 cm, izdelanim v sklopu
omare, na stiku z tlakom tipsko silikonsko tesnilo.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske ""T"" noge z
prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze (s
roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat Max, Abet ali
Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
- Delovni pulti so iz medicinskega Kerrocka deb. 8 – 10 mm z vgrajenimi tipskimi Kerrock umivalniki. V
sklopu del. pulta se izvede tudi Kerrock stenska zaščita.
- Kabine so izdelane iz iverke d=22 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9
mm. Vso okovje, vezni material in nogice so tipske inox izvedbe.
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in
opremo v širini do 10 cm
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9
mm. Tipske konzole inox izvedbe.
-Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo prostorov in dim.
predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu."

Barvo pohištva bo naročnik izbral naknadno.
Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo
informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani
pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora
biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki. Izvajalec mora zagotoviti dostavo
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blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz.
prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno
dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Matjaž Štinek)
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.
Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev
naročnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 76, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta
matjaz.stinek@sb-celje.si.
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_pohištvena oprema ORL_9_2021 do najkasneje 19.1.2021 do 12 ure.

Vodja nabavne službe
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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