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Vsem potencialnim ponudnikom/izvajalcem 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA:  vzdrževanje in servis kurilnih naprav 
 
Spoštovani! 
 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za  "vzdrževanje in servis kurilnih naprav za obdobje 24 
mesecev” 
 
 
Rok za sprejem ponudb je 18.03.2022 DO 12:OO ure. 
 
 
Plačilni pogoji: 60 dni od izstavitve računa. 
 
Ponudbo lahko oddate po elektronski pošti na naslov nabava@bolnisnica-go.si. Ponudnik 
mora obvezno izpolniti priložen obrazec PONUDBA in PODATKI O PONUDNIKU. 
 
Za dodatna pojasnila lahko pokličete na tel. št. 05/33 01 450 (tajništvo TOS).   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                         vodja nabavne službe 
 
                                                                                          Natali Sardon Pahor 
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Naročnik objavlja povpraševanje za izvedbo evidenčnega naročila (EN) za vzdrževanje in servis 
sledečih kotlov skupaj s predvidenim materialom za obdobje 2-h let: 
 

1.) Izvedba servisnega pregleda parnih kotlov (2 kom) LOOS MINIMUS US400; 6 
bar; moč 287 kW (kotlovnica SBNG), 
2.) Izvedba servisnega pregleda toplovodnih kotlov (2 kom), LOOS UT 3050; 6 bar; 
moč 3000 kW (kotlovnica SBNG), 
3.) Izvedba servisnega pregleda kombiniranih gorilnikov WEISHAUPT tip GL3/1-E 
(2 kom) in WEISHAUPT tip RGL 50/2A (2 kom) (kotlovnica SBNG),, 
4.) Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem 
razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) (kotlovnica SBNG),, 
5.) Izvedba servisnega pregleda toplovodnega kotla VIESSMANN VITOPPLEX 100 
SX1 in gorilnika WEISHAUPT WG20 F/1-AZ-LN (kotlovnica P2 Stara Gora) 
6.) Izvedba servisnega pregleda toplovodnega kotla (2 kom) VIESSMANN VITO-
DENS 200 W B2 HA in pripadajočega gorilnika WEISHAUPT (kotlovnica P1 Stara 
Gora) 

  
A) Vzdrževanje – planirane servisne storitve kurilnih naprav v kotlovnici v SB Šempeter in 
kotlovnicah v Stari Gori: 

  
1. Izvedba letnega servisnega pregleda parnih kotlov v obsegu: 

1. Pregled, preizkus in nastavitev regulacijske in varnostne opreme na parnem kotlu: 
(omejevalo vodne gladine, regulator nivoja vodne gladine, tlačno omejevalo, tempe-
raturno omejevalo, varnostna veriga.) 

2. Pregled signalnih naprav. 
3. Pregled kotelnih armatur in cevovodov vklopa. 
4. Kontrola tesnosti plinske proge po pregledu. 

2. Izvedba letnega servisnega pregleda toplovodnih kotlov v obsegu: 

5. Pregled, preizkus in nastavitev regulacijske in varnostne opreme na toplovodnem ko-
tlu. 

6. Pregled signalnih naprav. 
7. Pregled kotelnih armatur in cevovodov vklopa. 
8. Kontrola tesnosti plinske proge po pregledu. 

3. Izvedba servisnega pregleda kombiniranih gorilnikov, skladno s »Pravilnikom o tehnič-
nem obratovanju in vzdrževanju plinskih kotlovnic« in navodilih proizvajalca v obsegu: 

9. Servisni pregled gorilnika po veljavnem pravilniku: »Pravilnik o tehničnem obratova-
nju in vzdrževanju plinskih kotlovnic« in navodilih proizvajalca. 

10. Razstavljanje in čiščenje vseh vitalnih delov gorilnika; regulacija in nastavitev goril-
nika. 

11. Servis in nastavitev gorilnikov (za ELKO in ZP) z meritvami emisij dimnih plinov (z 
izpisom testerja); 

4. Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem z raz-
širjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) v obsegu: 

Pregled delovanja varnostnih in regulacijskih naprav ter delovanja sistema javljanja napak 
skladno s »Organizacjsko shemo obratovanja kotlovnice – parno kotelni postroj, SB dr.Franca 
Derganaca«. 
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Prosim za ceno po posameznih storitvi, ki vključujejo drobni material, prevoz, delo in sicer: 

12. Izvedba letnega servisa kotlov (2x letno) 

12. Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (2x letno) 

13. Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem 
razširjenega manipulativnega prostora (2x letno) 

Cena za posamezno storitev znaša:  

A1.) Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov (2x letno) komplet z DDV (kotlovnica 
SBNG),: 

A2.) Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (2x letno) komplet z DDV (kotlovnica 
SBNG),: 

A3.) Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem 
razširjenega manipulativnega prostora (omejeni nadzor) (2 x letno) komplet z DDV 
(kotlovnica SBNG),: 

A4.) Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in gorilnikov komplet z DDV (kotlovnica P2 
Stara Gora) 

A5.) Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in gorilnikov komplet z DDV (kotlovnica P1 
Stara Gora) 

TABELA 1 

 STORITEV CENA Z DDV/LETO 

A1 Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov (2x letno) 
(kotlovnica SBNG) 

 

A2 Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (2x 
letno) (kotlovnica SBNG) 

 

A3 Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje 
parnih kotlov s posluževanjem razširjenega 
manipulativnega prostora (omejeni nadzor) (2 x letno) 
(kotlovnica SBNG) 

 

A4 Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in 
gorilnikov komplet z DDV(kotlovnica P2 Stara Gora) 

 

 

A5 Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov in 
gorilnikov komplet z DDV (kotlovnica P1 Stara Gora) 

 

 

 SKUPAJ VREDNOST STORITVE   

 SKUPAJ VREDNOST STORITVE ZA OBDOBJE 2 LET  

Ceni zgoraj navedenih servisnih storitev (A1+A2+A3+A4+A5) vključujejo delo, porabo 
drobnega potrošnega materiala in prevozne stroške. 
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B) Vzdrževanja – odprava napak delovanja (intervencija). 

Ponudnik bo ves čas trajanja naročila nudil tudi ostala vzdrževalna dela. In sicer: Odpravo napak 
na kotlih, gorilnikih in pripadajoči opremi, ki so bile ugotovljene ob izvedbi servisa in 
intervencijska odprava napak na poziv. Ponudnik se bo na zahtevo naročnika za intervencijsko 
odpravo napak na poziv odzval v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v 24 ur po prejetem 
naročilu (pismenem ali ustnem). 
  

 

Cena delovne ure za nepredvidene in nujno potrebne servisne posege za odpravo napak na poziv 
po tem okvirnem sporazumu znašajo: 

 

 EUR brez DDV EUR z DDV 

Ponedeljek – petek   

Sobota, nedelja, praznik   

 

  
 
 
Cena za predvidenih 60 ur vzdrževanja – odprave napak  delovanja v terminu ponedeljek 
– petek znaša: 
TABELA 2 

 EUR brez DDV EUR z DDV 

Ponedeljek – petek   

 

  
Cena prihoda na objekt za odpravo napak: EUR brez DDV/obisk.  
  

 EUR/obisk ( z DDV) 

Cena prihoda na objekt   

 

 

     Cena za predvidenih 10 prihodov za vzdrževanje – odprave napak delovanja. 
     TABELA 3 

 EUR ( z DDV) 

Znesek  10 prihodov na objekt   
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C) Predviden material (rezervni deli/potrošni material) za obdobje 2 let: 

 
TABELA 4 

 Naziv materiala 
Predvideno 
št. kos Cena/kos 

Cena 
skupaj 

Cena skupaj z 
DDV 

      
1 Tipalo plamena QRA55 4       
2 Tipalo plamena QRA2 4       
3 Magnetni ventil DMV-D 4       
4 Plinska cev DN 12, l= 350-450 mm 4       
5 Vžigalni trafo ZAF-02 4       
6 Avtomatika gorilnik LFL 1.333-A27 2       
7 Časovni rele LADT2 2       
8 Kotni zaporni ventil DN20 PN40 2       
9 Grafitno tesnilo DN20 PN10/40 4       
10 Zaporni ventil DN20 PN16 2       

11 
Prirobnični varnostni ventil DN32/50 PN 
16 2       

12 Ventil parni prirobnični DN 20 PN 16 2       
13 Nivokazno steklo s tesnilom 2       
14 Servomotor 1055/80 2       

 SKUPAJ MATERIAL        
 

 Ocenjena skupna končna vrednost  za obdobje 2 let je  

Vrsta stroška Znesek v EUR z DDV 

Redni servisi (tab. 1)  

Redno vzdrževanje (tab. 2)  

Stroški prihodov (tab. 3)  

Predviden material (tab. 4)  

 

  
  
  
Lep pozdrav, 
  
Branko PODEŠVA, univ.dipl.inž.str. 
Predstojnik tehnično oskrbovalne službe 
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