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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izvedba meritev ustreznosti prezračevanja na oddelku OIIM 
(Tehnične delavnice, zahtevnica št.: 024490, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
  
Za prostore OIIM oddelka potrebujemo meritve ustreznosti prezračevanja. 
 
1. Meritve naj bodo izvedene v skladu z naslednjimi določili: 

• Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni 
list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1), 

• Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – 
ZGO-1 in 61/17 – GZ), 

• Standarda SIST EN 12599:2013. 
 
2. Meritve naj zajemajo meritve temperature in pretokov.  
Potrebno jih je izvesti na samem klimatu v klima strojnici in v distribucijskih kanalih za dovod in odvod 
zraka v 1. nadstropju. Ta merilna mesta so: 

• Dovod zraka –topla cona v klima strojnici, 
• Dovod zraka – topla cona v 1. nad., 
• Dovod zraka – hladna cona v klima strojnici, 
• Dovod zraka – hladna cona v 1. nad., 
• Odvod zraka – v klima strojnici, 
• Odvod zraka – v 1. nad. 

 
3. Potrebno je izvesti tudi meritve pretokov po posameznih distribucijskih elementih po 
prostorih in sicer: 

• Na hodniku - 6 merilnih mest, 
• Po bolniških sobah – 8 merilnih mest. 

 
4. Izdelava merilnega protokola 

• Potrebno je narediti analizo izmerjenih podatkov in izdati poročilo o meritvah. 
 
 
Ponudniki si lahko ogledajo prostore in opremo, ki je predmet povpraševanja. 
 
 
Kontaktna oseba: 
Viko ROJ, dipl. inž. stroj. 
Tel.: 02 321 23 87 
E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si 



 
 
Rok za sprejem ponudb: 8. 8. 2018 do 12:00 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-poštna naslova:  
 
nabava@ukc-mb.si 
dejan.simic@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Strokovni sodelavec 
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.  
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