
 

POPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME

OBJEKT:   

INVESTITOR:  ZPO CELJE

Dečkova cesta 1,

3000 Celje

ŠTEVILKA NAČRTA:  5669/17

Celje, SEPTEMBER 2017

REKAPITULACIJA  ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Z.š. Znesek (EUR)

I./ PRENOVA RAZSVETLJAVE NA IGRALNI POVRŠINI 0,00 

II./ ELEKTROINSTALACIJE MOČI 0,00 

III./ RAZNO 0,00 

SKUPAJ brez DDV: 0,00 

DDV 22 % 0,00 

SKUPAJ z DDV: 0,00 

1.

Postavka

VGRADNJA, KABLIRANJE,ZAMENJAVA 

REFLEKTORJEV Z LED REFLEKTORJI NA 

STROPNO PALIČNO KONSTRUKCIJO IN 

PREVEZAVA KABLOV V 

ELEKTROOMARAH- Dvorana Zlatorog

PONUDBA V  ENOTNIH CENAH IZ POPISOV UPOŠTEVA IN DOSLEDNO VSEBUJE 

NASLEDNJE:

Vsa elektroinštalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, 

predpisih in standardih.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

čiščenje objekta  med gradnjo in po končani gradnji;

zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do 

primopredaje izvedenih del investitorju;

nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za 

posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;

k)    zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,

l)     navodila za uporabo in vzdrževanje,

m)  garancijske liste,

n)    seznam dobaviteljev opreme in servisov.

izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb  za 

izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, 

normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen 

nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična. 

izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;

izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z 

označenimi registri poglavij vključujoč:

i)     izjave, 

j)     certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,

zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom 

odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;

zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času 

izvajanja del;

ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene 

s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti 

enakovreden ali kvalitetnejši kot projektno predvidenim;
obešalni in pritrdilni material za razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih 

pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih objemk z gumijasto podlogo, 

vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;

izvedbo vseh predpisanih meritev ter izdelavo zapisnikov;

označitev vseh inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi 

zahtevami iz projektne dokumentacije  (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);

manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroške koordinacije, kar velja tudi za 

odpravo napak v garancijski dobi;

 preveriti statično stabilnost dvoranske palične konstrukcije:

V teh popisih je s projektnega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni 

obvezujoča. Posamezni ponudnik mora pri specifični postavki definirati, katero opremo 

nudi. Ponujena oprema mora biti enakovredna iz popisov. V primeru spremembe 

opreme mora biti ponudbi priložen svetlobnotehnični izračun osvetlitev igralne 

površine skladno z zahtevami EHF, FIBE in FIFE-E  iz tehničnega opisa in 

vejavno s standardi za tovrstne objekte.

nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške 

prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in 

vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);potrebno je 

upoštevati dopustno obtežbo športnega parketa cca 500kg/m2.

izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu za delo na višini in varstva pred požarom, 

ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati; dela koordinatorja VZD in pripravo 

varnostnega načrta za predmetna dela

pripravljalna dela in organizacijo gradbišča 
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21.

22.

23. V ceni je potrebno upoštevati tudi pomožna  dela, katera so potrebna za izvedbo 

prenove

za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno 

predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za 

vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno 

naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na 

napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in opreme in je ob 

zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta. 

izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani 

naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
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I./ PRENOVA RAZSVETLJAVE NA IGRALNI POVRŠINI

Poz. Naziv dela in materiala Kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. PRENOVA   

- Dobava in montaža svetilk Reflektor za športne objekte, LED 

–tehnologija multichip, XHP-90, 5.700°K(TV), CRI >90, L80 

B10 60.000 h, McAdams =<3, optika 2x30°, optike(42) za 

LED multichip poglobljene PC vakuumsko metalizirane-proti 

stranskemu bleščanju, max 420W, min 41.000 Lm(izhod), 

dvojni napajalnik Dali hitro izmenljiv, cos fi >  0,9, 220-240V, 

IP65, IK08, ohišje aluminij, ENEC, prenapetosta zaščita 

10kV, dimenzije cca 720 x 440 x 360 mm, teža cca 18 kg, 

kaljeno steklo 4 mm, izdelano v skladu EN 60598-1, EN 

60598-2-5, fotobiološka skladnost EN 6271, garancija 5 let, 

dobavljivost rezervnih delov 10 let. .  enakovredno kot:  

PROX HP 2x30 42 XHP-90CRI 800mA 5700K 413 W / 

41225 lm-Dali-P47051X 21 kos  

- Dobava in montaža svetilk Reflektor za športne objekte, LED 

–tehnologija multichip, XHP-90, 5.700°K(TV), CRI >90, L80 

B10 60.000 h, McAdams =<3, optika 2x13°, optike(42) za 

LED multichip poglobljene PC vakuumsko metalizirane-proti 

stranskemu bleščanju, max 420W, min 41.000 Lm(izhod), 

dvojni napajalnik Dali hitro izmenljiv, cos fi >  0,9, 220-240V, 

IP65, IK08, ohišje aluminij, ENEC, prenapetosta zaščita 

10kV, dimenzije cca 720 x 440 x 360 mm, teža cca 18 kg, 

kaljeno steklo 4 mm, izdelano v skladu EN 60598-1, EN 

60598-2-5, fotobiološka skladnost EN 6271, garancija 5 let, 

dobavljivost rezervnih delov 10 let.  enakovredno kot:  

PROX HP 2x13 42 XHP-90CRI 800mA 5700K  413 W / 

41255 lm-Dali-P47050X 66 kos  

- Spojni element (ERICO CADDY) za pritrjevanje svetilke na 

kovinsko konstrukcijo na višini 15m                                        2 

kos 250Macrofix 159-162 (595960)                                                       

0,7m MAC30-1 (310303)                                                   4 

kos SLICKM8 (174340) 87 kpl  

- najem dvižne platforme za delo na višini 16m (platforma 

primerna za delo na parketu) 25 dni  

- zaščita parketa pred poškodbami 1 kpl  

Prenova skupaj : 0,00 €

2. DEMONTAŽA in ODKUP  

 

- Demontaža in odkup obstoječih reflektorjev HQI 1000W 74 kos  

-
Demontaža in odkup obstoječih halogenih reflektorjev 100W 12 kos  

DEMONTAŽA skupaj : 0,00 €

3. NADZOR IN REGULACIJA RAZSVETLJAVE   

(dobava in montaža opreme v obstoječe razdelilce RA21, 

RA22, RA23, RA24, Racns;

 dobavljena mora biti združljiva z opremo DOMAT)   

- Kombiniran modul opremljen z mini PLC regulatorjem z 88 

I/O,brez displeja 1 kos  

- Converter DALI/Modbus TCP, multimaster 3 kos  

- posluževalna enota s kapacitivnim zaslonom 7“, 800x480, 

ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (ni vključena ), Linux, 

9-36VDC, w/o napajanje 2 kos  

- Napajanli modul za HT200

- Napajanli modul za DALI converter in mrežno stikalo 3 kos  

- Mrežno stikalo, montaža na DIN Letev, 5 port 4 kos  
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Poz. Naziv dela in materiala Kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

- Vzpostavitev sistema DALI razsvetljave s posluževanjem na 

touch posluževalnih enotah in dodatnih tipkah za hitro izbiro 

scen:

- adresiranje sistema razsvetljave DALI, kreiranje grup in 

scen razsvetljave v športni dvorani

- DDC izdelava in programiranje aplikacije za krmilnik

- konfiguriranje in nalaganje aplikacije na krmilnik

- preizkusni zagon, testiranje programske opreme in 

nastavitev parametrov

- izmenjava podatkov do 20 digitalnih  vhodov/izhodov  z 

obstoječim krmilnikom OMRON za potrebe vklopov 

posmeznih scen

- izdelava menijev posluževalnih enot

- kontrola in testiranje komunikacijskih povezav

- zagotovitev kompatibilnosti in priprava za priklop na 

nadzorni sistem Kovintrade DOMAT - RcWare 1 kpl

-  - nadgradnja obstoječega programa na obstoječem OMRON 

krmilniku:

- izdelava do 6 svetlobnih  skladno z opisom v tehničnem 

poročilu

  - priprava do 20 digitalnih vhodov/izhodov  za izmenjavo 

signalov za potrebe vklopov posmeznih scen z novim 

regulatorjem.

1 kpl

Prenosni računalnik za lokalno ali oddaljeno posluževanje s 

sistemom regulacije:

FUJITSU STYLISTIC R726

INTEL CORE I5-6200U

4GB DDR3 PC12800

INTEL HD GRAPHICS SUPPORT DX11

256GB SSD 1X USB 3.0, 4X USB 2.0

SD/SDHC/SDXC/MS/MS

PRO/MMC 6 IN 1 CARD READER

LICENCA WINDOWS 10 PRO (64)

Port replikator za prenosni računalnik

garancija 24 mesecev

- nalaganje aplikacij in konfiguriranje računalnika 1 kpl

NADZOR IN REGULACIJA RAZSVETLJAVE skupaj : 0,00 €

 

PRENOVA RAZSVETLJAVE NA IGRALNI POVRŠINI   

S K U P A J: 0,00 €
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II./ ELEKTROINSTALACIJE MOČI 

Poz. Naziv dela in materiala Kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. STIKALNI BLOKI:

1.1. STIKALNI BLOK Racns, RA21, RA22, RA23, RA24   

(dobava in vgradnja regulacijske in opreme navedene v 

točki I./3. ter ožičenje v skladu s shemami  v prilogi)   

- prevezava, iskanje  in dograditev 48 h  

- drobni in vezni instalacijski material (10%) 1 kpl  

STIKALNI BLOKI skupaj : 0,00 €

2. KABELSKI RAZVOD

(dobava in polaganje)

- kabel NYM 2x2,5 mm2 1054 m  

- kabel NYM-J 5x2,5 mm2 696 m  

- kabel NYM-J 3x1.5 mm2 80 m  

- kabel CY 24x0.5 mm2 15 m  

- kabel UTP cat6a 280 m  

- dvostranka zaključitev UTP cat6a 8 kpl  

- kabel H05V-K 6-16 mm2 250 m  

 

KABELSKI RAZVOD skupaj:  0,00 €

 

3. OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in 

DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)

- razvodnica DPN 120x120x50 mm 87 kom  

- nadometno dvoredno (2x6modulov) prižigališče za ročni 

vklop posameznih scen:

 -  6x tipkalo enopolno

 -  6x signalna svetilka ( 24V AC/DC) 1 kpl  

- instalacijski kanal Quadro 15X15 mm 50 m  

- instalacijski kanal Quadro 20x30 mm 60 m  

- razno konstrukcijsko železo 150 kg  

- drobni instalacijski material 1 kpl  

OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL 

skupaj:  0,00 €

4. PRIKLOPI  

 

- priklop enofaznega porabnika 10 kom  

  

PRIKLOPI skupaj:  0,00 €

5. Nepredvidena dela in material (10%) poz 1. -3 10% kpl 0,00 0,00 

 

ELEKTROINŠTALACIJA MOČI   S K U P A J: 0,00 €
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III./ RAZNO

Poz. Naziv dela in materiala KOL ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

-
Meritve v skladu z pravilnikom o veljavnih oz. 

predpisanih zahtevah za NN električne instalacije 1 kpl

- Pregled in meritve osvetljenosti  igralne površine na 

zahtebe FIBE in IHF-a 1 kpl

 

- Ažuriranje obstoječih enopolnih shem obstoječih 

električnih razdelilnikov 1 kpl

 

- Projektantski nadzor v fazi gradnje 1 kpl

- PID načrt električnih inštalacij 1 kpl

 

RAZNO SKUPAJ:  0,00 € 
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