
 
 
 

                                                                        
OBLAKOVA ULICA 5 

3000 CELJE     

tel: (03) 42 33 000 

fax: (03) 42 33 757                                                                                                                             

 

                                          
                                                                                          Postopek: EN_N 55-2021-SM/MŠ_ 

                                                                                                                                                                           

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  

 

Predmet evidenčnega naročila: FID – ZAŠČITNA STIKALA  

 

 

 Naziv artikla Količina – kos 
1 Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID : 4P 40A/0,03A,  

 

•  Število polov (P): 4 

•  Nazivni tok (A): 40 

•  Nazivni tok napake (A): 0,03 

•  Vrsta odvodnega toka: tip A 

 

2 

2 
Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID : 4P 25A /0,03A  

 

•   Število polov (P): 4 

•  Nazivni tok (A): 25 

•  Nazivni tok napake (A): 0,03 

•  Vrsta odvodnega toka: tip A 
    

 

32 

3 
Zaščitno stikalo na diferenčni tok FID : 2P 25A/ 0,03A  

 

•  Število polov (P): 2 

•  Nazivni tok (A): 25 

•  Nazivni tok napake (A): 0,03 

•  Vrsta odvodnega toka: tip A 

 

 24 

 

 

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih 

zahtev naročnika 
 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa. 

 



Naročnik: Splošna bolnišnica Celje 
 

                                                                                                                                            

 
postopek:  KT/MŠ 

 
 
 

2 

 

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo 

informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani 

pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.  

 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora 

biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki.  Izvajalec  mora zagotoviti dostavo 

blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. 

prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno 

dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Matjaž Štinek) 

 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa. 

 

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev 

naročnika. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika ; 

 

 

- Stane Mulej, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 45, elektronska pošta stane.mulej@sb-celje.si. 

 

 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: Nabava2@sb-celje.si 

 

z oznako EN_N_FID ZAŠČITNA STIKALA _55_2021 do najkasneje 15.6.2021 do 12 ure. 

 
                                                                                                               

 

                                                                                                                  Vodja nabavne službe 

       Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon. 
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