
 
   

1 / 2 

 

 

 

 
       

 
 
Številka: 451-90-EN(807202)/2022-2 
Datum: 6. 5. 2022 
 

POVPRAŠEVANJE_popravek 1 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA SPLIT KLIMATSKE NAPRAVE 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava split klimatske naprave (1 kpl) po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 

- Notranja enota stropne  izvedbe s štiristranskim izpihom  
- Invertersko delovanje 
- Hladilno sredstvo: R 32 
- Hladilna moč:  min  6 kW 
- Grelna moč:  min 6 kW 
- SEER:  6,1 
- SCOP: 4,1 
- Energijski razred: A++ 
- Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -15°C do +48°C zunanje temperature; 
- Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -20°C do +24°C zunanje temperature; 
- Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, 

spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri 
izpiha zraka enot. 

 
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE: 
 

• demontaža obstoječe klimatske naprave vključno s povezovalnimi bakrenimi cevmi in 
odvozom na deponijo; 

• ves montažni material; 

• montaža na armstrong strop; 

• razdalja med notranjo in zunanjo enoto je cca 15 m. 
 
Zahteva se oddaja ponudbe v skladu z določilom »ključ v roke« (659. člen OZ), zaradi 
česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni. 
 
Rok dobave in montaže: največ 7 dni od prejema naročila. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava, demontaža in montaža: UKC Maribor – ETD Murska Sobota; 
• popuste in rabate; 
• garancija: vsaj 24 mesecev; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
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• morebitne druge stroške. 
 

Rok za sprejem ponudb: 9. maj. 2022 do 14. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-90-EN(807202)/2022-1 
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