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Številka: 451-7-EN(810202)/2020-1 
Datum: 3. 2. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA OGNJEVARNIH OMAR (2 KOM) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava ognjevarnih omar po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

- Dobava in montaža dveh ognjevarnih omar z notranjo dimenzijo vsaj: širina 1000 mm, 
globina 490 mm, višina 1640 mm. 

- V prostoru niso predvidene druge spremembe, kot ureditev odsesavanja v obstoječi 
sistem, zato morajo zunanje dimenzije ponujenih omar ustrezati razpoložljivosti 
prostora. 

- Ponujene omare morajo izpolnjevati zahteve standardov EN 14470-1, EN 14727 in 
imeti CE certifikat, s katerim dokazujejo skladnost z zahtevami za ognjevarne omare. 

- Vsaka omara mora imeti štiri izvlečne predale, nameščene tako, da je mogoče na 
dno, na prvi in na drugi predal od spodaj navzgor namestiti posode višine 35 cm. 
Nosilnost teh predalov mora biti vsaj 90 kg. Tretji in četrti predal od spodaj navzgor 
morata biti razvrščena tako, da je v njih mogoče hraniti posode višine 25 cm. Ta dva 
predala morata imeti nosilnost vsaj 60 kg. 

- Ponujene omare morajo biti izdelane kot varnostna omara tipa FWF 90 (zagotavljanje 
zaščite pred ognjem v obdobju vsaj 90 minut). 

- Ponujene omare morajo imeti vgrajene sisteme za samodejno zapiranje vrat in 
vgrajene požarne lopute. 

- Dobavitelj mora izvesti priključitev ponujenih omar na obstoječi sistem odzračevanja v 
prostoru. Priključitev ponujenih omar mora biti izvedena tako, da bo v skladu z 
zahtevami predpisov s področja varstva pred požarom. Ponudnik mora v ponudbi 
predvideti potreben material, stroške dela in druge stroške za namestitev in 
priključitev ponujenih omar. 

- Po priključitvi in zagonu omar mora ponudnik izvesti tudi meritve pretokov zraka v 
omarah in že obstoječi napravi za odsesavanje v istem prostoru (napa) in izdati 
poročilo o izvedenih meritvah. Če bodo rezultati izkazovali neskladnosti s 
specifikacijami proizvajalca omar, s standardi in zahtevami predpisov s področja 
varstva pred požarom, mora ponudnik v poročilu predvideti in predlagati ustrezne 
rešitve. Morebitna izvedba predvidenih in predlaganih rešitev za povišanje pretoka 
odsesavanja ni predmet ponudbe. 

 
Ogled lokacije je mogoč po predhodnem dogovoru termina na e-naslovu: 
bojan.vracko@ukc-mb.si. 
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Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava in montaža: UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 6. februar 2020 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-7-EN(810202)/2020-1 
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