
PREDMET: Nakup in montaža IR sistema za brezkontaktno merjenje 
telesne temperature 
 

 

PONUDBA MORA VKLJUČEVATI:  

- Dobavo sistema za merjenje telesne temperature, ki vključuje (1) binokularno termo kamero, 

(2) kalibracijsko napravo in (3) računalnik tipa »All-in-one«. 

- Stroške montaže opreme  

- Stroške namestitve programske opreme in kalibracije sistema 

- Izobraževanje uporabnika 

- Navodila za uporabo sistema v tiskani in elektronski obliki v slovenskem in angleškem jeziku.  

 

PONUDBENI POGOJI: 

- Ponudbene cene so nespremenljive in fiksne in vključujejo vse stroške, ki jih ponudnik 

potrebuje za dobavo dobrine (blago ali storitev). 

- Pravica izdaje računa nastane po pisni potrditvi prevzema dobrine. 

- Naročnik plačilo izvede v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa. 

- Veljavnost ponudbe 60 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb. 

 
DOBAVNI ROKI: 

- Skrajni rok dobave in montaže sistema je 15.12.2020. 

 

GARANCIJA: 

- Ponudnik nudi garancijo skladno s slovensko zakonodajo, najmanj 12 mesecev na dobavljeno 

opremo in na storitev montaže, kar med drugim vključuje tudi potrebne nadgradnje 

pripadajoče programske opreme. 

 

OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI: 

1. Tehnična dokumentacija in ustrezne informacije o funkcionalnosti in 

delovanju opreme, iz katerih je razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev za vso ponujeno 

opremo. 

2. Certifikati 

3. Ponudba



 

TEHNIČNE ZAHTEVE: 
 

• Sistem za avtomatsko brezkontaktno merjenje telesne temperature mora vključevati (1) 
binokularno termo kamero, (2) kalibracijsko napravo in (3) računalnik tipa »All-in-one«.  
 

• Sistem mora omogočati brezkontaktno merjenje telesne temperature pri večjem številu oseb 
na razdalji od 1 do 5 metrov ali boljše v trenutku, ko osebe vstopijo v vidno polje kamere, 
brez ustavljanja. 

• Sistem mora zagotavljati točno merjenje temperature, sprejemljivo odstopanje merjenja do 
največ ±0,3°C v notranjem prostoru. 

• Sistem mora omogočati prikazovanje vrednosti izmerjene telesne temperature.  

• Sistem mora omogočati zvočna in vizualna opozorila v primeru povišane telesne 
temperature. 

• Sistem mora omogočati prikaz termalne in vizualne slike na računalniškem zaslonu. 

• Sistem ne sme shranjevati podatkov kot so slike oseb, meritve temperature, videoposnetki 
ipd.). 

• Sistem mora omogočati prikaz do najmanj 9 kamer na en zaslon.  
 

• Ločljivost IR kamere mora biti najmanj 384 x 288 pix 

• Ločljivost kamere mora biti najmanj 1920 x 1080, 2MP 

• Senzor slike mora biti VOx; 1/1,8 Progressive scan CMOS ali boljše 

• Vidno polje mora biti najmanj 37° x 28° 

• Goriščna razdalja mora biti 9,7 mm ali boljše 

• Sistem mora biti primeren za delovanje v notranjem prostoru od 0°C do +40°C ali boljše. 
 

• Sevalna površina kalibracijske naprave mora biti najmanj 100 x 80 mm. 
 

• Sistem mora vključevati licence in ustrezno delujočo verzijo programske opreme, potrebne za 
uporabo sistema za merjenje temperature. 

• Sistem mora vključevati vse potrebne povezovalne in napajalne kable. 

• Sistem mora omogočati namestitev sistema na stenske ali stropne nosilce. 


