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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Izdelava razširjenega energetskega pregleda.  
 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Izdelava razširjenega energetskega pregleda za: 

1. menjavo hladilnih agregatov v MFT,  
2. energetsko prenovo objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
3. energetsko prenovo objekta kuhinje. 

 
Izvajalec razširjenega energetskega pregleda (REP) mora izpolnjevati sledeče pogoje: 
 

- S potrjenimi referencami mora izkazati usposobljenost o izvedenih razširjenih energetskih 
pregledih v vsaj dveh bolnišnicah (to so objekti po enotni klasifikaciji objektov CC-SI 1264), v 
katerih se je zaključil ali se izvaja projekt energetske sanacije objektov površine vsaj 5000 
kvm. Reference mora potrditi naročnik. 

 
- Ponudnik mora izkazovati lastne kompetentne vire za izvedbo REP. Razpolagati mora vsaj z 

dvema osebama, ki sta vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice 
Slovenije in z veljavnim potrdilom za uspešno opravljeno izobraževanje evropskega 
energetskega menedžerja. 

 
- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. V primeru, 

da bodo aktivnosti izvajali podizvajalci, mora ta pogoj izpolnjevati vsak od podizvajalcev. 
 

- Ponudnik mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila 
nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (skladno z 
veljavnim Zakonom o graditvi objektov).  
 

- Ponudnik mora zagotoviti vse potrebne kadrovske in materialne vire (merilna in druga oprema) 
za izvedbo REP. 

 
Razširjeni energetski pregledi morajo biti izdelani skladno z navodili za delo posredniških organov in 
upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja. 
 
Razširjeni energetski pregledi morajo biti izdelani skladno z dokumentoma Pravilnik o metodologiji za 
izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16) in »Metodologija izvedbe 
energetskega pregleda« (Ministrstvo za okolje in prostor, april 2007). 
 



Razširjeni energetski pregled mora upoštevati zadnje stanje stavbe in ne sme biti starejši od petih let. 
Če za stavbo še ni izdelana energetska izkaznica, skladno z zahtevami 336. člena EZ-1, se ob 
izdelavi razširjenega energetskega pregleda izdela tudi energetska izkaznica skladno z EZ-1 in 
Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14). 
 
V okviru razširjenega energetskega pregleda je treba upoštevati vse pogoje, ki bi lahko vplivali na 
zasnovo in izvedbo investicijskih ukrepov, predlaganih v energetskem pregledu (npr. lokacijske 
informacije, zahteve varstva kulturne dediščine itd.) na stavbi.  
 
Skladno z zgoraj omenjeno metodologijo in predpisanim standardom izpostavljamo določene 
vsebinske elemente, ki jih je treba upoštevati pri naročilu in izvedbi energetskega pregleda:  
 

- Z izvajalcem energetskega pregleda je treba jasno določiti obseg pregleda, ki naj po potrebi 
obsega tudi določene meritve (npr. analiza električne energije, mikroklime prostorov, 
termovizija idr.). 
 

- V okviru energetskega pregleda je treba preučiti enega ali več verjetnih scenarijev z enim ali 
več ukrepi, med njimi tudi scenarije celovite energetske prenove stavbe. 

 
 
Rok za izvedbo del in predajo poročil je 45 dni od prejema naročila. 
 
 
Kontaktna oseba: 
mag. Bojan VRAČKO, univ. dipl. inž. el. 
Tel.: 02 321 23 72 
E-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si 
 
  
Rok za sprejem ponudb: 28. 3. 2019 do 12:00 ure.  
 
 
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.  
 
 
Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:  
 
nabava@ukc-mb.si 
dejan.simic@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Strokovni sodelavec 
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.  
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