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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za demontažo ter odkup in odvoz opreme RTP Sava, pod 
pogoji, kot izhajajo iz tega povabila.  
 
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) ponudbo in ponudbeni predračun. S 
podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.  
 
Za odkup transformatorjev ponudnik v obrazec v ponudbenem predračunu vpiše ceno/tono za 
baker in pločevino. Cena za enoto (tono) bakra in pločevine je fiksna in je ponudnik naknadno ne 
sme spreminjati (razen v fazi pogajanj). Naročnik ima pravico do prisotnosti ob razdiranju in tehtanju 
surovin. Kupnino za surovine bo ponudnik plačal na podlagi računa, ki ga bo izstavil naročnik.  
 
Transformatorsko olje ne vsebuje polikloriranih bifenilov (PCB). Na trenutni lokaciji transformatorjev 
bo izbrani izvajalec moral odstraniti olje, razgradnja transformatorjev se mora vršiti na drugi lokaciji. 
Izbrani ponudnik bo naročniku dolžan izročiti evidenčni list, ker se transformatorji in ostala oprema 
prodajajo kot odpadek.  
 
Za demontažna dela opreme Siemens (postavke od 15 do 18 v sklopu 1) mora ponudnik za delavce, 
ki bodo izvajali ta dela, ponudbi predložiti certifikat s strani proizvajalca opreme Siemens.  
 
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za celoto. Naročnik bo v sklopu 2 izbral 
najugodnejšega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo skupno ceno. Prednost bodo imeli ponudniki, ki 
bodo ponudbo oddali za celoto. 
 
Naročnik priporoča, da si potencialni ponudniki ogledajo lokacijo demontaže opreme (RTP Sava na 
Laborah). Za ogled se dogovorite s predstavnikom naročnika (Viljem Bonča, tel. 041 515 526). 
 
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob 
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v 
predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo 
ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).  
 
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do 
vključno 29. 5. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – demontaža RTP 
Sava". Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na 
naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere bo naročnik 
prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne 
odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 

- janez.rozman@elektro-gorenjska.si in 
- vili.bonca@elektro-gorenjska.si.  
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OPOZORILO: 
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni 
strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o 
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni,  
      

Predsednik uprave: 
mag. Bojan Luskovec 

    
     
    

 
 
 
 
Priloge:  

- Ponudba 

- Ponudbeni predračun 
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PONUDBA1 
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe št. Št.: POV 18-024 dajemo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

Sklop 1 – demontaža opreme 
 

 

Skupaj EUR (brez DDV) 

 

_____________ EUR  

 
Sklop 2 – odkup opreme 
 

 

Skupaj EUR (brez DDV) 

 

_____________ EUR  

 
Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne 
bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po 
veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila. 
 
Rok izvedbe je tri tedne od prejema naročila. 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma 
dobavi blaga.  
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 

 
 

                                                 
1 Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. 
člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo 
pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o 
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, 
za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo 
oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo 
izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. 
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PONUDBENI PREDRAČUN – Demontaža in odvoz RTP Sava 
 

  Opis Enota Količina Cena/enoto Skupna vrednost 

    

 

  v EUR brez DDV v EUR brez DDV 

      

  1. sklop – demontaža opreme 

 

      

 Demontaža transformatorja 10-20 kV moči 8 MVA kos 3     

 Demontaža primarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Al) preseka 150 mm m 150     

 Demontaža sekundarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Cu) preseka 240 

mm m 700     

 Demontaža praznega kontejnerja  kpl 1     

1. Demontaža in odvoz jeklenih nosilcev transformatorja  kos 6     

2. Demontaža in odvoz jeklenih konzol za pritrditev kablov na primarni strani kos 3     

3. Demontaža in odvoz jeklenih konzol za pritrditev kablov na sekundarni strani kos 6     

4. Demontaža in odvoz lovilnih posod transformatorskega olja kpl 3     

5. Demontaža in odvoz jeklenih stopnic namenjenih vstopu v kontejner kpl 1     

6. Demontaža in odvoz jeklene strehe nad kontejnerjem (streha je sestavljena iz jeklenih 

nosilcev, čezenj pa so položeni metrapan izolirani strešni paneli) kpl 1     

7. Demontaža in odvoz jeklene zaščitne mreže, ki varuje kabelski prostor pred nedovoljenim 

vstopom (skupna dolžina cca. 12 metrov) kpl 1     

8. Demontaža in odvoz jeklenih konzol pod kontejnerjem za pritrditev tokovnikov namenjenih 

detekciji zemeljskega stika, ter za pritrditev odvodnih kablov kpl 1     

9. Demontaža in odvoz ozemljitev izvedenih z valjancem 4x25 m 100     

10. Demontaža in odvoz jeklene zaščitne ograje višini 2 metra, namenjena preprečitvi 

nepooblaščenega vstopa v transformatorski prostor (jekleni stebri se obetonirani v zemljino 

in jih je potrebno v celoti odstraniti) m 25     

ead - 1864559



 
 

 

  Opis Enota Količina Cena/enoto Skupna vrednost 

11. Demontaža medsebojnih povezav v krmilnih omaricah 20 kV stikalnih celic Siemens - 

stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščeno osebje* kpl 1     

12. Demontaža žičnih povezav celic z omaro vodenja in lastno rabo - stikalne celice Siemens 

NXpluC - izvaja lahko le pooblaščeno osebje* kpl 1     

13. Demontaža 20 kV zbiralk in napetostnikov in ustrezno zaprtje odprtin pred umazanijo - 

stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščeno osebje* kpl 6     

14. Nalaganje demontirane opreme na tovornjak ter prevoz in razlaganje v stikališču RTP 

Primskovo – 1. nadstropje - stikalne celice Siemens NXpluC - izvaja lahko le pooblaščeno 

osebje* kpl 6     

    

 

      

  Skupaj ponudbena cena za sklop 1 

 

      

    

 

      

  2. sklop – odkup opreme 

 

      

1. Odvoz (odkup-razgradnja) transformatorja 10-20 kV moči 8 MVA** kos 3   

2. Odkup primarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Al) preseka 150 mm m 150   

3. Odkup sekundarnih transformatorskih povezav (20 kV enožilni KBV - Cu) preseka 240 mm m 700   

4. Odkup praznega kontejnerja proizvajalca ARCONT, tip: 0003685 kpl 1   

      

 Skupaj ponudbena cena za sklop 2     

 
* naročnik bo to opremo vgradil v drug energetski objekt, zato jo mora ponudnik demontirati brez poškodb 
 
** podatki o transformatorjih:  
 

Osnovno sredstvo 

(opis, moč, proizvajalec) 
Serijska številka Leto proizvodnje Inventarna številka 

TR DOR 10000/45, 20/10 kV 8MVA, EBG Avstrija 102010 1959 0404619 
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TR 2TBN 8000-38H, 20/10 kV, 8MVA, Rade Končar 516980 1984 0605563 

TR RT8000-35, 20/10kV, 8MVA, Energoinvest Ljubljana 13802 1969 0406222 

 
Transformatorji (3 kosi): 
 

 
Ocenjena količina  

v tonah 

Cena/tono*** 

v EUR brez DDV 

Cena skupaj  

(količina x cena/tono) 

v EUR brez DDV 

Baker (Cu) 

 
8,1 ___________ EUR 

_____________ EUR (znesek 

se od ponudbene vrednosti 

odšteje) 

Pločevina (Fe) 

 
18 ___________ EUR 

_____________ EUR (znesek 

se od ponudbene vrednosti 

odšteje) 

Odvoz olja**** 15 ___________ EUR _____________ EUR 

Odvoz transformatorja _____________ EUR 

 
*** Cena za enoto (tono) bakra in pločevine je fiksna in je ponudnik naknadno ne sme spreminjati (razen v fazi pogajanj). 
**** Odvoz olja se izvede pred transportom transformatorja. 
 
V ceno je všteta razgradnja transformatorja, les, nekurantno blago in olje, odvoz transformatorja iz lokacije RTP Sava na lokacijo demontaže in vsi ostali stroški. 
Naročnik kakršnih koli dodatnih stroškov, ki jih ponudnik morebiti ni upošteval pri pripravi ponudbe, ne bo priznaval. Točna količina bakra in pločevine se določi po 
razgradnji transformatorja skupaj s predstavnikom naročnika, na podlagi katere se pripravi obračun po dejanskih količinah.  
 
 
POSEBNE ZAHTEVE: 
  
Koordinacijo vseh izvedbenih del vodi pooblaščen predstavnik naročnika.  
Vse aktivnosti demontaže in odvoza morajo biti usklajene z vodjem vzdrževanja v družbi Goodyear. Prav tako se mora vsa demontaža in odvoz opreme izvajati 
po njihovih zahtevah v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu.  
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Izvajalec mora upoštevati splošna pravila varnosti in zdravja pri delu in hkrati interna pravila varnosti in zdravja pri delu in pravila o varovanju okolja družbe 
Goodyear; če z njimi ni seznanjen, se priporoča izvedba usposabljanja iz VZD v družbi Goodyear.  
Izvajalec mora sam poskrbeti za ustrezen prevoz demontirane opreme in za ustrezno prijavo izrednih prevozov ter upoštevati cestno prometne predpise.  
Izvajalec mora imeti osebje, usposobljeno za zahtevna dela v elektroenergetskih stikališčih, dela na višini, delo z avtodvigali ipd. Za demontažna  dela, navedena 
v 5. sklopu, mora ponudnik izkazati, da bodo dela opravljali delavci, ki imajo pridobljen certifikat s strani proizvajalca opreme Siemens.   
Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za zaščito in označbo gradbišča, kar mora upoštevati v ponudbeni ceni. 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 

 

ead - 1864559


