
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 579/2019 
Datum: 8. 10. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Evakuacijska vrata, DN št. 175810.  

 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Stavba 5 (Oddelek za pedopsihiatrijo) 
 
Dodatne zahteve za vrata na evakuacijskih poteh: 

- Za evakuacijo oseb mora biti omogočeno ročno odpiranje vrat, ki ne sme biti omejeno 

zaradi nadzora nad dostopom (sistem kontrole pristopa); 

- V primeru požara se morajo krmiljeno iz požarne centrale brez časovne omejitve 

deaktivirati vsi elektromehanski elementi sistema nadzore dostopa, ki preprečujejo 

ročno odpiranje vrat: 

o električni sistem za zaklepanje ne sme onemogočati ali časovno zamikati 

odpiranja vrat v primeru požara ali drugih izrednih stan (tudi v primeru napake 

krmiljenja), 

o električni sistem za zaklepanje mora imeti tipko za izklop v sili na obeh straneh 

vrat, ki mora ustrezati naslednjim zahtevam: 

▪  biti mora osvetljena, imeti mora operativni del v obliki gobe in stikala, 

ki se odpre s silo, imeti mora notranjo osvetlitev, 

▪ prekrita je lahko s prozornim pokrovom, da ne pride do nenamerne 

sprožitve, 

▪ sila za sprožitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za odprtje 

pokrova, ne sme preseči 80N, 

▪ operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 25mm, 

▪ višina nad tlemi ne sme preseči 1200mm (priporočena višina je 

850mm), 

▪ označena mora biti s znakom (napis »IZKLOP V SILI – Pritisni le v 

primeru nevarnosti«, velikost najmanj 7 cmx 7 cm, 

o po izklopu električnega sistema se smejo vrata ponovno zakleniti le ročno, 

neposredno pri vratih. Za to se predvidi npr. stikalo na ključ z električnimi 

kontakti. Stikalo je lahko tudi v ohišju lokalnega krmiljenja. 

o Električni sistem za zaklepanje mora imeti v neposredni bližini vrat signalnike 

za prikaz stanja zaklepanja vrat. Električno zaklenjena vrata so prikazana z 

rdečo svetlečo diodo, izklop električne ključavnice pa z zeleno svetlečo diodo. 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 



Zaradi možne zlorabe oz. bega otrok iz tega oddelka, se ob aktiviranju tipk o tem obvesti 
zaposlene (zvočna signalizacija ali prenos signala na mesto, kjer so prisotni zaposleni). 
 
 
Kontaktna oseba:  
Katarina Hrovat, dipl. varn. inž.  
tel: 02 321 2034 
e-pošta: katarina.hrovat@ukc-mb.si 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 11. 10. 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 
Strokovna sodelavka  
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