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TEHNIČNO POROČILO  ZA PRENOVO UČILNICE KEMIJE 

 

 

OBJEKT: SŠGT Ljubljana, Preglov trg 9, 1000   Ljubljana 

OBSEG PRENOVE: dobava in montaža nove laboratorijske opreme s priključitvijo na 

izvedene talne instalacije, vodo, plin, elektriko in odzračevanje digestorija 

 

Izbrani dobavitelj opreme bo moral izdelati načrt mikrolokacijskih talnih priključkov po dani 

dispoziciji opreme za vodo, elektriko, plin in odzračevanje digestorija. 

 

Dobavitelj opreme je ob zaključku del dolžan predložiti zapisnik o tesnostnem preizkusu 

plinovoda od pooblaščene organizacije, zapisnik o pregledu in preizkusu električnih instalacij 

od pooblaščene organizacije za varstvo pri delu. Izjavo o odpornosti na kemikalije delovnih 

površin izdelanih iz monolitne keramike ali keramičnih ploščic. 

 

ZAHTEVE ZA DOBAVO LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA ZA SREDNJE ŠOLE: 

K ponudbeni dokumentaciji je potrebno predložiti, v skladu z zahtevami evropskih 

(EN) standardov, ki so hkrati tudi nacionalni – slovenski (SIST) standardi, Certifikat/e o 

skladnosti, s katerim ponudnik dokazuje, da je ponujena oprema laboratorijskih 

prostorov preizkušena. 

Certifikat od pooblaščene akreditirane institucije za sistem laboratorijskega pohištva 

preizkušena po: 

1. SIST EN  13150; 14727; 140073; 14073-3; 527-1; 16122; 16121; 14175 -

(digestorij) 

 Certifikat po standardu EN  13150 mora vključevati tudi preizkušanje elektro in     

 strojnih instalacij in ne samo trdnosti pohištvenih elementov! 

 

Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 za 

distribucijo, razvoj, projektiranje, proizvodnjo, montažo in servis opreme laboratorijev, 

kar dokaže s certifikatom, ki ga priloži . 

 

Zahteve za izdelavo standardizirane opreme za laboratorije 

 vsi shranjevalni elementi omare so izdelani iz oplemenitene iverice – iverala, kot npr. 

»EGGER ali KAINDL«, z ustreznimi robnimi ABS nalimki, debeline 2 mm;  
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 vsi shranjevalni elementi (omare, predalniki,..) imajo polna podnožja, ki zapirajo 

prostor pod elementi, izdelana iz vezane bukove plošče, površinsko obdelane s 

prozornim lakom; 

 vse vgrajene odmične spone so kvalitetne, kot nap. »Blum«; odmične spone vratnih 

kril morajo omogočati odpiranje 270 stopinj. 

 vgrajeni ročaji so dvovijačni; 

 vodila predalov so kvalitetna kovinska, kot nap. »Blum«, morajo imeti poln izvlek in 

mehko zapiranje 

 na kovinskih nogah miz so PVC drsniki, ki imajo integrirane zaščitne podložke iz filca; 

 steklene površine vratnih kril omaric so iz stekla debeline 4 mm, v okvirju – iz 

oplemenitene iverice z ABS nalimki, steklo je fiksirano z bukovimi letvicami. Steklena 

vratna krila brez okvirjev so narejena iz kaljenega stekla, debeline 6 mm, s 

kvalitetnimi odmičnimi sponami 270°. 

 

 

Pred izvedbo in dobavo mora naročnik opraviti izbor barv in vzorcev ter naročeno opremo 

potrditi v celoti!  

Prav tako mora naročnik potrditi vse eventualne spremembe opreme, pred začetkom 

izdelave opreme. 

 

Pred pričetkom del je potrebno izvesti točne izmere na objektu!  

 

REFERENCE: ponudnik mora priložiti k ponudbi vsaj 3 reference opremljenih srednjih šol za 

dobavo in montažo opreme za kemijsko učilnico z laboratorijskim pohištvom potrjene s strani 

investitorja, ki jih je opremil v zadnjih 3 letih v vrednosti najmanj 35.000,00 brez DDV-ja za 

vsak objekt posebej. 

 

 

 

 

 


