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Dobava prezračevalnih sistemov za šolske prostore,
št. 430-4/2021

Številka naročila: 430-4/2021
23. 8. 2021, Celje

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Gimnazija Celje Center je na svoji spletni strani www.gcc.si objavil obvestilo o naročilu male
vrednosti (v nadaljevanju naročilo), št. 430-4/2021/1 v skladu s 47. členom trenutno veljavnega Zakona o
javnem naročanju za »Dobavo prezračevalnih sistemov za šolske prostore.«
Predmet naročila so lokalni prezračevalni sistemi, ločeni za vsak prostor v šoli. Ponudba mora zajemati
tudi sistem, kateri ponuja kontrolo kvalitete zraka daljavo, prikazovalnik v prostoru ter zbiranje podatkov
o kvaliteti zraka v oblaku.
Razpisujemo povabilo za 13 prostorov. V šestih prostorih potrebujemo naprave z zmogljivostjo 350
m3/uro, v sedmih prostorih pa potrebujemo naprave z zmogljivostjo 500 m3/uro, s 100% svežim zrakom
z visoko stopnjo rekuperacije (75 % rekuperacija pri 75 % zmogljivosti delovanja), ki delujejo kot lokalni
dvocevni sistem, s smart upravljanjem, s postavitvijo senzorjev na višini 1,2 m, ki beležijo pline CO2, VOC,
Radon, z brezžičnim upravljanjem in WiFi povezavo.
Seznam prostorov katere bomo v I. fazi opremili s prezračevalnimi sistemi:
1.) Klet I.,
2.) Klet II.,
3.) Klet III.,
4.) Klet IV.,
5.) Klet VI.,
6.) GCC Music Room
7.) Plesna učilnica,
8.) Kemijska učilnica,
9.) Učilnica za biologijo,
10.) Učilnica – Matemetika 1
11.) Učilnica – Slovenščina 1
12.) Učilnica – Fizika 1
13.) Učilnica – Fizika 2
Prezračevalni sistem mora imeti predpisano zmogljivost. Zahtevana zmogljivost je izračunana na podlagi
evropske direktive o prezračevanju zaprtih prostorov in predstavlja vrednost, koliko kubičnih metrov zraka
lahko naprava v eni uri prečisti (m3/h).
V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu s spondjimi
navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 30. 8. 2021 do 12:00 na naslov: Gimnazija Celje - Center,
Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, tajništvo ali poslati po pošti. Na ponudbi naj bo označeno »NE ODPIRAJ ponudba za evidenčni postopek 430-4/2021«.

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik pa bo vse, ki so predložili ponudbe o izboru obvestil najkasneje
do 3. 9. 2021 po elektronski pošti.
Opombe k ponudbi – navodila za pripravo ponudbe:
- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- ponudba naj vključuje 3 dele:
o naprave,
o montažo naprav,
o vzdrževanje naprav,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«,
- dela morajo biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2021, začetek del je mogoč tako,
- plačilo najkasneje 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.
Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00. V
tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.
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