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POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Redni letni servis DEA Perkins 1000kVA (zahtevnica št.: 
027306, inv. št.: 00000000). 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Redni letni servis DEA Perkins 1000kVA: 
 

1. SERVIS MOTORJA: 
- kontrola olja v motorju, 
- menjava olja v omenjenih sklopih najmanj enkrat letno ali po določenem št. opravljenih ur, 
- menjava oljnih filtrov, 
- menjava filtra goriva, 
- kontrola hladilnika motorja ter cevi in spojev v sisitemu hlajenja motorja 
- kontrola in nastavitev klinastih jermenov, 
- kontrola dovoda in odvoda zraka, 
- kontrola zaganjalnika motorja, 
- kontrola cevovoda napajanja goriva, 
- kontrola rezervoarja goriva, 
- kontrola tipala temperature motorja in pritiska olja ter zaščite, 
- kontrola ogrevanja motorja, 
- kontrola el. regulatorja motorja in po potrebi nastavitev, 
- odvoz in ekološko uničenje zamenjanih tekočin in delov. 
- zagon motorja in preizkus delovanja, 

 
2. SERVIS GENERATORJA IN ELEKTRIČNE OPREME 
- kontrola komandno stikalne omare agregata, 
- kontrola seta avtomatike agregata, napetostnih, časovnih, bimetalnih in drugih, relejev v 

komandni omari agregata, 
- kontrola kontaktorja (stikala) mreže in generatorja, merilnih inštrumentov in spojnih mest, 
- kontrola polnilca akumulatorja, 
- kontrola elektrolita v akumulatorjih in priključnih mestih, 
- kontrola generatorja, regulatorja napetosti, 
- preizkus zaščit generatorja, 
- preizkus agregata v ročnem in avtomatskem obratovanju, 
- nastavitev avtomatike agregata po potrebi. 

 
 
Kontaktna oseba: 
Igor Trstenjak, inž. elektroenergetik 
Tel.: 02 321 23 86 
E-pošta: igor.trstenjak@ukc-mb.si 



 
 
Rok za sprejem ponudb: 14. 8. 2019 do 12:00 ure.  
 
 
Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.  
 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte:  
 

 Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;  
 popuste in rabate;  
 davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
 morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).  

 
 
Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:  
 
nabava@ukc-mb.si 
dejan.simic@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Strokovni sodelavec 
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon. 
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