
Popis del št.: 28052019

Vrsta del : 
Dobava, priklop in zagon UPS sistema

Lokacija: Ljubljana

PONUDBA ŠT.: ______________________ DATUM: ________________

OPIS POTREBNIH DEL

1 Dobava modularnega UPS sistema nazivne moči najmanj
150 kW/kVA kpl 1 0,00 €

2 Montaža, priklop in zagon modularnega UPS sistema kpl 1 0,00 €

3 Zaustavitev in demontaža obstoječih UPS naprav GE SitePro
2x120kVA + THD filtri, odstranitev in odvoz ter ekološko uničenje,
vključno z dostavo evidenčnega lista o ekološki odstranitvi
/uničenju kpl 1 0,00 €

4 Dobava in vgradnja sistemske bypass omare, zmogljivosti najmanj
250A. Priključitev na obstoječe kable.  V ponudbi morajo biti zajeta
vsa dela, ki so opisana v preglednici tehničnih specifikacij pod
točko 5.1. K ponudbi je potrebno priložiti ustrezen načrt
izvedbe sistemske bypass omare. kpl 1 0,00 €

5 Dobava,  polaganje  in  priključitev  novih  baterijskih  vodnikov  od
baterijskih kabinetov do UPS naprave. V ponudbi morajo biti zajeta
vsa  dela,  ki  so  opisana  v  preglednici  tehničnih  specifikacij  pod
točko 5.2. kpl 1 0,00 €

Vrednost del brez DDV: 0,00 €

22% DDV: 0,00 €

Skupaj - vrednost del z DDV: 0,00 €

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* Prevozni in manipulativni stroški;
* Vsa čiščenja med izvajanjem del in po zaključku del;
* Izvoz in odvoz odpadnega materiala na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin, razen pri pozicijah, kjer

je posebej navedeno;
* Zaščita obstoječih elementov;
* Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
* Ves potrošni, pritrdilni, vezni in montažni material ter podkonstrukcije;
* Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave itd.) za vgrajeno opremo;
* Vsi izklopi, vklopi, zunanji nadzori, …
* Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
* Stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti, dovoznih cestah,

zunanjem okolju, komunalnih vodih in energ. priključkih po krivdi izvajalca;
* Izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen kjer je to posebej navedeno;
* Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi.

OPOMBA
* Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
* Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam;
* Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;



* Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika, ter pred izvedbo del 
pripraviti analizo cen



Po zaključku del dostaviti vso tehnično dokumentacijo (meritve, ateste, soglasja, izjave itd.) za vgrajeno opremo;

Vsi stroški predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
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