
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 46/2020 
Datum: 30. 1. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite, DN št. 184037.  
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Naročamo pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - naprave za 
javljanje gorljivih plinov na Objektu 11 – Kotlovnica in kogeneracija (vgrajeno cca. 10 
javljalnikov za detekcijo plina, centrala KA16, zvočna sirena, Elek.magnetni ventil). 
Preglednik mora imeti veljavno pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite in izdati potrdilo o brezhibnem delovanju v skladu s 
Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) . 
 
Naročamo pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - naprave za 
javljanje požara in požarne lopute na Objektu 4 – Oddelek za perinatologijo in neonatologijo 
(vgrajeno cca. 40 javljalnikov požara, centrala Hochiki, zvočna sirena, 2x klimat, 18x 
pož.loputa, 2x dvigalo, 2x drsna vrata, prenos signala). Preglednik mora imeti veljavno 
pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in 
izdati potrdilo o brezhibnem delovanju v skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) . 
 
Kontaktna oseba:  
Katarina Hrovar, dipl. varn. inž. 
tel: 02 321 2034 
e-pošta: katarina.hrovat@ukc-mb.si 
 
Rok za sprejem ponudb: 3. 2. 2020 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 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 

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 
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