
 
 

Datum: 12. 7. 2017 

Številka:  430-9/2017/2 

 

Spoštovani! 

 

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem poletju nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za 

katera smo prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo 

za ponudbo, in sicer: 

 

PREDMET NAROČILA:  

Menjava radiatorjev v športni dvorani in spremljajočih prostorih 

 

POPIS DEL: 

 

1 Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso 
več v funkciji z odstranitvijo (ogrevalni elementi, cevovodi, 
armatura, konzolni in podporni material …) z iznosom in 
odvozom na  deponijo 

   cena 
€/kos  

cena €  

kpl 27 

         

2 Predelava jeklenih cevovodov z novo navezavo na 
radiatorje skupaj z zaščito stene in tal 

     

kpl 27   

       

3 Panelni jekleni radiatorji opremljeni z radiatorskimi ventili s 
termostatskimi glavami antivandal, zapirali, privijali, 
kompet s čepi, odzračevalnim ventilom, stenskimi kozolami 
ter tesnilnim in pritrdilnim materialom (novi radiatorji za 
zamenjavo obstoječih dotrajanih) 

   

  

 21KV 900/1000 kos 4   

 21KV 900/800 kos 4   

 11KV 900/1000 kos 1   

 11KV 900/600 kos 2   

 11KV 900/400 kos 5   

 11KV 600/1800 kos 5   

 11KV 600/800 kos 6   

       

4 Talne radiatorske konzole  kos 54   

       

5 Jeklene cevi s toplotno izolacijo za razvod, z rozetami, 
fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim materialom DN15 m 54   

       

6 Temeljni 2x oplesk cevi  m 54   

       

7 Varilno-tesnilni material  kpl 1   

       



8 Izpraznitev sistema, polnitev z omehčano vodo, 
odzračevanje, izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa, 
izdaja zapisnika o pregledu ogrevalne instalacije z izdajo 
ustreznih certifikatov 

     

    

    

kpl 1   

       

9 Transportni stroški, raznos opreme in materiala  kpl 1   

 

 

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov 

gregor.deleja@gcc.si najkasneje do ponedeljka, 17. 7. 2017. 

 

Opombe k ponudbi: 

- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah, 

- vsebuje naj podatke o garanciji, 

- obračun del »na ključ«, 

- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2017. 

 

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 8.00 in 15.00. 

 

 

Lep pozdrav         Ravnatelj 

          Gregor Deleja, prof.  
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