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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Redni pregled požarnih loput v objektih UKC Maribor (Tehnične 
delavnice, zahtevnica št.: 026225, inv. št.: 00000000). 
 
 
Obseg del, ki so zajete v rednem vzdrževalnem posegu: 
PREGLED POŽARNIH LOPUT V SKLADU Z EN 15423:2008 IN NAVODILI PROIZVAJALCA 
(količina=456 kpl) 

- pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani 
pregrade), 

- pregled električne napeljave pogona, 
- pregled električne napeljave signalizacije, 
- pregled čistosti lopute in po potrebi očistiti, 
- pregled stanja lamele in tesnil, po potrebi popraviti, zabeležiti popravilo, 
- pregled varnostnega zapiranja požarne lopute v skladu z navodili proizvajalca, 
- pregled delovanja lopute v položaju ODPRTO in ZAPRTO, z uporabo kontrolnega mehanizma 

in fizičnim opazovanjem lopute, po potrebi popraviti in izdaja poročila o popravilu, 
- pregled delovanja signalizacije končnih stikal lege v položaju ODPRTO in ZAPRTO, po potrebi 

popraviti in izdaja poročila o popravilu, 
- izdaja potrdila, da požarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del požarno nadzornega sistema (kjer 

pride v poštev), 
- izdaja potrdila, da je požarna loputa ostala puščena v delovni legi ODPRTO. 

 
 
Kontaktna oseba: 
Igor Trstenjak, inž. elektroenergetik 
Tel.: 02 321 23 86 
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 4. 4. 2019 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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