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Številka: 451-119-EN(810202)/2021-1 
Datum: 2. 6. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA HLADILNIKA (1 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava hladilnika po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

Št. Zahteve: 

1. STANDARD v skladu s standardom DIN 58345 ali enakovrednim  

2. ES IZJAVA O SKLADNOSTI  ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, 
ki jo mora ponudnik v ponudbi priložiti.  

3. VOLUMEN volumen : med 500 in 600 l 

4. DIMENZIJE širina do 80 cm 

5. VRATA - KRILA eno krilna vrata 

6. VRATA steklena vrata 

7. NOTRANJOST notranjost: iz nerjavečega jekla, umetne mase ali iz 
aluminija, enostavna za čiščenje in razkuževanje 

8. PREDALI vsaj 6  

9. NASTAVITEV PREDALOV predali morajo imeti možnost nastavitve oz. premika 
po višini 

10. ODTAJEVANJE samodejni način odtaljevanja 

11. HLAJENJE ventilator v notranjosti hladilne komore 

12. IZPAREVANJE avtomatsko izparevanje 

13. TEMPERATURA HLAJENJA temperaturno območje: 2°C do 8°C 

14. NASTAVITEV TEMPERATURE možnost nastavitve temperature 

15. PRIKAZ TEMPERATURE digitalni prikaz temperature 

16. ALARMI zvočni in optični alarm v primeru odstopanja 
temperature in izpada električnega toka najmanj 12 
ur 

17. POVEZAVA V MREŽO galvansko ločen kontakt za priključitev alarmne 
naprave 

18. NORMALNA PORABA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 

do 1,4kW/24h 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  
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Oprema se nabavlja za potrebe projekta CD SKILLS (EU Danube Transnational 
Programme). 
 

 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 4. junij 2021 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-119-EN(810202)/2021-1. 
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