SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA
IN STORITEV
Oddelek nabave opreme
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 26 09

Številka:
Datum:

451-136-EN(810202)/2021-1
13. 7. 2021

POVPRAŠEVANJE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA KLIMATSKIH NAPRAV (2 kpl.)
Specifikacija zahtev naročnika:
Predmet naročila je dobava in montaža 2 kpl. klimatskih naprav po sledeči specifikaciji
1. Klimatska naprava po specifikaciji A:
• Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
• HLADILNA NAZIVNA MOČ: Med 3,4 kW in 4,0 kW;
• GRELNA NAZIVNA MOČ: Med 3,8 kW in 4,6 kW;
• Stenske izvedbe;
• Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do + 43°C zunanje temperature;
• Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
• Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote,
spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri
izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
•
•
•

preboje za instalacije in tesnjenje;
inštalacijski kanali;
gradbena in slikopleskarska popravila.

2. Klimatska naprava po specifikaciji B:
• Notranja klimatska enota sistema (split) za gretje/hlajenje;
• HLADILNA NAZIVNA MOČ: Med 2,7 kW in 3,4 kW;
• GRELNA NAZIVNA MOČ: Med 2,8 kW in 3,6 kW;
• Stenske izvedbe;
• Območje delovanja hlajenja: vsaj v območju od -5°C do + 43°C zunanje temperature;
• Območje delovanja gretja: vsaj v območju od -15°C do +15°C zunanje temperature;
• Brezžični daljinski upravljalnik z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote,
spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri
izpiha zraka enot.
V PONUDBI JE POTREBNO DODATNO UPOŠTEVATI ŠE NASLEDNJE:
•
•
•
•

demontaža in ponovna montaža obstoječega spuščenega stropa;
preboje za instalacije in tesnjenje;
inštalacijski kanali;
gradbena in slikopleskarska popravila;
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OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE
Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥
6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in
koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,0, zaradi česar je glede ogrevanja
uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali
• nalepko o energijski učinkovitosti ali
• ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Ogled lokacije za montažo je možen v četrtek 15.7.2021 med 8. in 9. uro po predhodnem
dogovoru (tel. 02/ 321 27 01).
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.
Rok dobave in montaže: največ 5 dni od prejema naročila.
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: 16. julij 2021 do 12. ure
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukcmb.si z oznako 451-136-EN(810202)/2021-1.
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