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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 

 
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za dobavo, prestavitev in montažo arhivskih 

sistemov v Elektru Gorenjska, d.d., 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.  
 
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 oziroma bodo vložene pri naročniku do vključno  

28. 6. 2021, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – arhivski sistem". 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", ne bodo upoštevane. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si, 
- dominik.ovnicek@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.  
 
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. 

Predsednik uprave: 
dr. Ivan Šmon, MBA 
  

  
      
Priloge: 

- ponudba s ponudbenim predračunom 

- tehnična specifikacija 
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Številka dokumenta


 


Datum dokumenta


 


Številka dokumenta NAV


 


Opomba


 


Opozorilo


 


Projekt


 


Sredstvo


 


Številka pogodbe


 


Šifra sredstva KO šifra Parc. štev.


Večnivojsko parafiranje  


Lastnik javnega naročila Robert Pfajfar


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Robert Pfajfar 1 Da 18.6.2021 1 Da  


Dominik Ovniček 2 Da 21.6.2021 2 Da  


Marjeta Rozman 3 Da 21.6.2021 3 Da  


Špela Sajovic 4 Da 21.6.2021 4 Da  


Večnivojsko parafiranje končano Da
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PONUDBA  

 
Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-026, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO1 

 

Za predmet naročila: 
Dobava, prestavitev in montaža arhivskih sistemov v Elektru Gorenjska, 

d.d. 

 

Zap. 

št. 

Storitev / sistem (regali) Količina Cena skupaj 

v EUR brez DDV 

1.  
Demontaža, selitev in ponovna montaža obstoječega sistema 

iz prostora K15 v prostor K11 
1 kpl  

2.  
Demontaža selitev in ponovna montaža obstoječega sistema 

iz prostora K16 v prostor K15 
1 kpl  

3.  
Dobava in montaža novega premičnega sistema z regali v 

prostoru K15 
1 kpl  

4.  
Dobava in montaža novega premičnega sistema z regali v 

prostoru K13 
1 kpl  

 

Skupna ponudbena vrednosti (v EUR brez DDV) 

 

 

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/dobave je do 30. 9. 2021. 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma dobavi blaga.  
Garancijski rok za dobavo in izvedene storitve: _____ (najmanj 24) mesecev. 
 

Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe  

 

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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Tehnična specifikacija za dobavo, prestavitev in montažo arhivskih sistemov 

 

Premični arhivski regali - Splošne značilnosti premičnih regalov na ročni pogon (PF704346):  
 
- Stranice omogočajo nastavitev polic na vsakih 20 mm.  
- Čelne stranice, kjer so nameščeni volani, na zunanji strani nimajo perforacij in tako brez dodatnih 
stroškov pripomorejo k lepšemu izgledu sistema, saj delujejo kot dekorativne plošče.  
- Na prednji stranici je PVC nastavek A5, ki omogoča vstavitev oznak.  
- Police imajo rob debeline 33 mm. Rob je zaradi zagotavljanja togosti police trikrat zapognjen.  
- Nosilnost ene police je min. 80 kg (enakomerna obremenitev).  
- Vse stranice, police in premična podvozja so prašno barvani.  
- Zatični sistem ogrodja in polic regala.  
- Sistem je razstavljiv in prestavljiv.  
- Ročni pogon, ki uporabniku preko zobniškega prenosa in verige omogoča enostaven premik regalov.  
- Talni verižni prenos omogoča premikanje več regalov hkrati brez zdrsavanja; premik več (ali vseh) 
regalov z vrtenjem volana na enem (skrajnem) regalu, in to brez uporabe sile.  
- Za lažji prehod so tirnicam na obeh straneh dodane kovinske klančine.  
- Barva regalov svetlo siva, RAL 9002.  
- Višina premičnih podvozij je 150 mm. 
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1. Demontaža, selitev in ponovna montaža, obstoječega sistema iz prostora K15 v prostor K11  

  3 x dvojni premični regal D3300 (2x1150+1x1000mm) G2x300, V cca 2200mm  
  Dolžina tirnic 2700mm 
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2. Demontaža selitev in ponovna montaža, obstoječega sistema iz prostora K16 v prostor K15  

- 7 x dvojni premični regal D cca 3000 (3x1000mm) G2x300, V cca 2200mm  
- 1 x enojni fiksni regal D cca 3000 (3x1000mm) G300, V cca 2200mm  
- Dvojne premične regale se namesti na mesto, kjer so bili regali TREVIS- Compactus, tako da 
se zapolni kompleten prostor do stene pri vhodu v prostor (predvidoma se lahko umesti 6 
dvojnih premičnih regalov)  
- Ostanek regalov, se po želji lahko demontira iz premičnega podvozja in postavijo kot fiksni 
regal  
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3. Nov premični sistem v prostoru K15  

Dobava in montaža novega premičnega sistema z regali 

Dimenzije premičnega sistema:  
- višina sistema ca. 2396 mm / višina do regalov 2234 mm  
- širina sistema (dolžina tirnic) 10.900 mm  
- globina sistema brez volanov 3840 mm (3x1000,1x800 mm)  
- globina sistema z volani 4053 mm  
- širina polic 1000,800 mm  
- globina polic 300 mm  
 
Postavitev sistema:  
-15x DVOJNI premični regal D3840mm (3x1000,1x800), G600mm (2x300), V2396mm  
-2x ENOJNI statični regal D3840mm (3x1000,1x800), G300mm, V2396mm 
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4. Nov premični sistem v prostoru K13  

Dobava in montaža novega premičnega sistema z regali 

Dimenzije premičnega sistema:  
- višina sistema ca. ca. 2396 mm / višina do regalov 2234 mm  
- širina sistema (dolžina tirnic) 1.950 mm  
- globina sistema brez volanov 3.640 mm (3x1200mm)  
- globina sistema z volani 3.853 (3x1200 mm )  
- širina polic 1200,1100 mm  
- globina polic 300 mm  
 
-2x DVOJNI premični regal D3640mm (3x1200,), G600mm (2x300), V2396mm  
-1x ENOJNI statični regal D4730mm (3x1200,1x1100), G300mm, V2396mm 
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