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Št.: POV21-032
Del. št. RP/EAD Datum: 27. 9. 2021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za predelavo elektro inštalacij v
apartmajskem objektu Ukanc 3-6 v Bohinju, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in
njegovih prilog.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente
(kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je
s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.
Ponudnik mora, glede na predmet naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih
predpisov, normativov in standardov, ki urejajo področje gradenj, varstva pri delu in varstva okolja, ki
veljajo v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju del se mora izvajalec prilagajati izvedbi rekonstrukcije objekta.
Ponudnik se lahko z naročnikom dogovori za ogled objekta, kjer se bodo izvajala dela, kontaktna oseba
je Simona Kancler, tel. 031/349-285.
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. Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o
ceni ne bo več pogajal.
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 8. 10. 2021 do 10. ure, na e-naslov:
robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Ponudb, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri,
naročnik ne bo upošteval. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- simona.kancler@elektro-gorenjska.si.
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.
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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 povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d.d.
Direktorica sektorja korporativne storitve:
dr. Mateja Nadižar Svet

MATEJA
NADIŽAR
SVET

Priloge:
- ponudba s ponudbenim predračunom
- tehnična specifikacija
- PZI elaborat
- popis elektroinštalacijskih del
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Digitalno podpisal
MATEJA NADIŽAR
SVET
Datum: 2021.09.28
13:51:20 +02'00'

PONUDBA
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-032, dajemo naslednjo

PONUDBO1
Za predmet naročila:

Predelava elektro inštalacij v apartmajskem objektu Ukanc 3-6 v
Bohinju

Cena v EUR (brez DDV):

__________________ EUR

Cena v ponudbi je končna in 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 vseh del je do 20. 11. 2021.
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma
dobavi blaga.
Garancijski rok: _____ (najmanj 24) mesecev.

Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:

Žig in podpis:

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.

1

EAD - 2612202

SPECIFIKACIJA MATERIALA IN DEL2
Št.

2

Opis dela

EM

Količina

1.

Demontaža starih električnih inštalacij

kpl

1,00

2.

Dolbenje za elektro cevi

mt

195,40

3.

Dobava in polaganje cevi RBT fi16 mm

mt

217,00

4.

Dobava in vzidava doze fi60mm

kos

97,00

5.

kos

1,00

6.

Dobava in montaža informacijske omare SCHRACK
500x500x400
Dobava in vzidava doze P/O 4M

kos

24,00

7.

Dobava in vzidava doze P/O 7M

kos

14,00

8.

Dobava in vzidava omarice P/O 36M

kos

4,00

9.

Dobava in polaganje kabla UTP CAT 6E

mt

175,00

10.

Dobava in polaganje žice trde 1,5mm2

mt

2927,50

11.

Dobava in polaganje žice trde 2,5mm2

mt

2470,00

12.

Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2

mt

47,00

13.

Dobava in vgradnja glavnega stikala 3P

kos

4,00

14.

Dobava in vgradnja RCD stikala 4P 300mA

kos

4,00

15.

Dobava inv vgradnja 3P inštalacijskega odklopnika

kos

8,00

16.

Dobava in vgradnja prenapetosni odvodniki tip TN-S
COMBOTEC

kpl

4,00

17.

Dobava in vgradnja 1P inštalacijskega odklopnika

kos

72,00

18.

Dobava in vgradnja KZS stikala 2P 30mA

kos

16,00

19.

Dobava in vgradnja 3P zbiralke 10mm2

kos

12,00

20.

Dobava in vgradnja vtičnice RJ45 CAT 6E

kos

4,00

21.

Dobava in vgradnja vtičnice koaksialne

kos

4

22.

Dobava in vgradnja vtičnice ŠUKO 230V 16A

kos

104

23.

kos

12

24.

Dobava in vgradnja vtičnice ŠUKO 230V 16A s
pokrovom
Dobava in montaža stalne priključnice 5P

kos

24

25.

Dobava in vgradnja stikalo navadno

kos

32

26.

Dobava in vgradnja stikalo navadno z lučko

kos

8

27.

Dobava in vgradnja stikalo menjalno

kos

24

Naročnik je popis del v Excel obliki objavil na svoji spletni strani.
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Cena/EM v
EUR brez
DDV

Skupaj
v EUR brez
DDV

Št.

Opis dela

EM

Količina

28.

Dobava in vgradnja stropne svetilke LED 2xE27

kos

16

29.

Dobava in vgradnja stropne svetilke LED 1xE27

kos

16

30.

Dobava in vgradnja žarnice LED E27

kos

48

31.

Električni konvektor za stensko montažo, za ogrevanje
bivanjskih prostorov 1250W. Grelnik vsebuje zaščito
pred pršečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran.
Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji
stranici. Integriran elektronski termostat s
protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno
regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35
°C. Konvektorji so opremljeni z naprednim wifi
vmesnikom. Nastavitev temperature je možna: lokalno
na samem radiatorju ali preko Wi-Fi na daljavo.
Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen
napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi
nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. Npr. kot
BEHA LV12 WIFI 1250Wt
Električni konvektor za stensko montažo, za ogrevanje
bivanjskih prostorov 750W. Grelnik vsebuje zaščito
pred pršečo vodo (IPX 4) in je zaščitno izoliran.
Zrakoizpustne rešetke so nameščene na sprednji
stranici. Integriran elektronski termostat s
protizmrzovalno zaščito, s katero je možno natančno
regulirati želeno temperature v območju od 5 °C do 35
°C. Konvektorji so opremljeni z naprednim wifi
vmesnikom. Nastavitev temperature je možna: lokalno
na samem radiatorju ali preko Wi-Fi na daljavo.
Priključek na električno omrežje s kablom, ki je priložen
napravi ob dobavi brez vtikača. Dobaviti s stenskimi
nosilci. Priključna napetost 1~230V/50Hz. npr kot
Proizvod BEHA LV7 WIFI 750W+wifi termostat
Dobava in montaža N/O GEWISS ŠUKO

kos

8

kos

12

kos

1

32.

33.
34.

Dobava in vgradnja letve s 6 vtičnicami, stikalom in
prenapetostno zaščito

kpl

1

35.

Ostala oprema, drobni, vezni, potrošni in pritrdilni
material
Izvedba meritev z izdajo merilnih protokolov

kpl

1

kpl

1

36.

Cena/EM v
EUR brez
DDV

Skupaj
v EUR brez
DDV

SKUPAJ:
Pri izvajanju instalacijskih del mora izbrani izvajalec upoštevati predpise, standarde, zakon o varstvu in zdravju
pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v projektu, ter se pri izvajanju del prilagajati izvedbi
rekonstrukcije objekta in gradbeno-obrtniškim delom.
S podpisom potrjujemo, da so v ceno vključeni vsi stroški, ki jih bomo imeli z izvedbo tega naročila, in da ponujeni
material v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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