
 

1/6 

Predmet javnega naročila:  
Menjava energetskih verig X-OSI z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03 
 
Št. javnega naročila: 04/JN-2021/G 
 
PRILOGA 3.1 
 

PROJEKTNA NALOGA 

1. SPLOŠNO 

Na Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje) je v objektih Kompostarne in MBO 
prišlo do obrabe energetskih verig na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03 na X-oseh. 

Gre za zamenjavo ključnih delov mostnih dvigal, ki so zaradi obrabe potrebne zamenjave, v 
nasprotnem primeru lahko okvara pomeni daljši zastoj celotnega procesa obdelave. 

Obstoječe E-verige z vodniki so bile vgrajene leta 2011 in so presegle pričakovano življenjsko dobo 6 
let, zato je sedaj (po skoraj 10-tih letih) potrebna zamenjava na vseh treh dvigalih na X-oseh. 

 

2. PREDMET NAROČILA 

Predmet naročila je demontaža obstoječih energetskih verig z električnimi vodniki in dobava ter 
montaža novih energetskih verig, vključno z napajalnimi in signalnimi električnimi vodniki ter opremo 
za varovanje pred preobremenitvijo verig in električnih vodnikov. 

Za demontirano obstoječo verigo je potrebno poskrbeti za odvoz, reciklažo ali drugo ustrezno 
razgradnjo. Demontirane električne vodnike pa je potrebno primerno zložiti (na palete) in jih predati 
naročniku.  

Obstoječe elemente (nosilce, vodila, razvodne omare, spojne doze ipd.), ki se ne odstranijo, je 
potrebno očistiti, pregledati ter po potrebi, če so poškodovani, obrabljeni ali drugače neustrezni, tudi 
zamenjati, ter zagotoviti tesnost po standardu IP65 ali bolje. 

Vse potrebne dimenzije oz. druge informacije za dobavo ustrezne verige, električnih vodnikov, 
vpenjalnih, pritrdilnih elementov in vodilnih kanalov si mora ponudnik pridobiti z ogledom in 
lastnimi izmerami na samem objektu pred oddajo ponudbe ter dodati morebitne manjkajoče 
komponente.  

Potrdilo o ogledu obstoječega stanja na objektu je obvezna priloga oddane ponudbe. 

 

3. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE: 

3.1 Obratovalni pogoji 

Nova energetska veriga in električni vodniki morajo biti odporni in primerni za delo v zahtevnih 
okolijskih pogojih, kot so v notranjosti objekta kompostarne in MBO: 

- Vlaga 100 %, megla, kondenz 

- Prah 

- Korozijsko agresivno okolje (C02, NH3, N20, CH4, NOx, SOx) 

- Hlapne organske spojine, VOC 
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- Bioaerosoli (spore, plesni, bakterije …) 

- Temperatura od 0°C do 50°C 

- Hitrost gibanja dvigala 2,0 m/s; pospešek +/- 0,5 m/s2 

- Hodi mostnih dvigal BC01 do 50 m, BC02 in BC03 do 80 m 

- Delovna obremenitev: 50.000 - 70.000 hodov na leto oz.  BC01 – 7000 km/leto, BC02 in BC03 
– 17500 km/leto 

 

3.2 Karakteristike verige 

Nove energetske verige in vodniki morajo biti enake ali boljše kvalitete, kot dosedanje (IGUS 
4040RHD) in zagotavljati enako ali daljšo življenjsko dobo sklopa, kot do sedaj (vsaj 6 let s 50.000 hodi 
na leto; željeno 10 let s 50.000 hodi na leto). 

Zahtevane tehnične karakteristike verige:  

- Veriga primerna za dolge hode mostnih dvigal (BC01 do 50 m, BC02 in BC03 do 80 m) – 
izkazati z referenco, da se tak tip verige uporablja v aplikaciji s takšnimi hodi/pomiki.  

- Čim manjše trenje (obvezna uporaba členov s kolesci). 

- Velika bočna stabilnost – veriga vodena v vodilnih kanalih. 

- Dimenzijsko ustrezna številu potrebnih različnih električnih vodnikov (število in tip električnih 
vodnikov naveden pod točko 3.3), ki se namestijo v dveh vrstah (zgoraj in spodaj). 

- Pritrditev električnih vodnikov s sistemom za prilagajanje dolžine in razbremenitev napetosti 
(strain relief elements). 

- V verigi je potrebno pustiti prostor za vsaj 1 rezervni električni vodnik. 

 

Ponudnik mora podati vse karakteristike verige, ki jih proizvajalec navaja oz. minimalno spodaj 
naštete: 

- Maksimalna dopustna delovna vlečna in potisna sila – min 1500 N 

- Maksimalna dovoljena sila ob zlomu / pretrganju verige – min 5500 N 

- Maksimalna dovoljena hitrost verige – min 2 m/s 

- Predvidena življenjska doba verige izračunana za vsako verigo posebej, glede na podane 
delovne obremenitve in dolžino hoda posameznega dvigala (skupno število km v življenjski 
dobi, predvidena življenjska doba v letih). 

- Teža: teža verige ne sme presegati 7,5 kg/m (zaradi nosilnosti vodilnega kanala in zmogljivosti 
dvigala). 

Veriga mora biti primerna za vodenje po obstoječem vodilnem kanalu in pritrjena na dvigalo s 
''plavajočo roko'' na enak ali boljši način od obstoječega.  

Kanal je potrebno očistiti, po potrebi pritrditi ali poškodovane dele zamenjati ter ponovno nivelirati 
v horizontalni in vertikalni smeri. 
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Plavajoča roka se pregleda, po potrebi servisira, poškodovane dele zamenja ali če je močno 
obrabljena oz. poškodovana v celoti zamenja. V ceni ponudbe je potrebno upoštevati vse potrebno 
za servisiranje ali morebitno zamenjavo vseh potrebnih elementov. 

Če je ponujena veriga dimenzijsko drugačna in obstoječi vodilni kanal ali drugi elementi ne ustrezajo, 
je v ceni ponudbe potrebno upoštevati vse potrebno za zamenjavo kanala (demontaža starega, 
montaža novega, niveliranje, geodetski posnetek, statični preračuni, vsa potrebna dokumentacija 
ipd.) in ostalih potrebnih elementov. 

 

3.3 Elektro dela in električni vodniki 

Izvajalec v okviru električnih del: 

- Zamenja vse obstoječe električne vodnike z ustreznimi enakovrednimi obstoječim ali z 
boljšimi za obratovalne pogoje (vodniki odporni na upogibanje in prenašanje nateznih sil …). 

- V obstoječ električni razdelilnik se namestijo nove uvodnice, nove priključne sponke ter nove 
trajne oznake.  

- Zamenjajo se razvodne doze, za priklop dajalnikov impulzov (inkrementalnih enkoderjev), z 
uvodnicami in oznakami. 

- Izvede se preizkus delovanja (statično in v živo). 

- Izvedejo se električne meritve.  

- Vsi električni vodniki morajo imeti cca 5 m dodatne/rezervne dolžine – za morebitna kasnejša 
ali sprotna popravila. 

- Priložiti je potrebno certifikate, teste in ostala dokazila o ustreznosti električnih vodnikov za 
uporabo v aplikacijah, kot je naša. 

 

Električni vodniki na x-osi (podana je specifikacija za mostno dvigalo BC01 objekt Kompostarna): 

- 1x50 mm2- močnostni kabel z opletom (1x50,0)C - (kot npr. CF340.500.01)   4 x 100 m 

- 2x2,5 mm2- močnostni kabel z opletom  (4 G 2,5)C – (kot npr. CF10.25.04)   3 x 100 m 

- 12x2,5 mm2- močnostni kabel z opletom (12 G 2,5)C – (kot npr. CF10.25.12)   4 x 100 m 

- 4x16 mm2- močnostni kabel z opletom (4 G 16,0)C – (kot npr. CF38.160.04)   1 x 100 m 

- 18x1 mm2- signalni kabel z opletom (18 G 1,0)C – (kot npr. CF10.10.18)    2 x 100 m 

- 6x2x0,5 mm2- merilni kabel z opletom (6 x (2 x 0,5))C – (kot npr. CF11.05.06.02)  9 x 125 m 

 

Električni vodniki na x-osi (podana je specifikacija za posamezno mostno dvigalo BC02 in BC03 objekt 
MBO: 

- 1x50 mm2- močnostni kabel z opletom (1x50,0)C - (kot npr. CF340.500.01)   4 x 72 m 

- 2x2,5 mm2- močnostni kabel z opletom  (4 G 2,5)C – (kot npr. CF10.25.04)   3 x 72 m 

- 12x2,5 mm2- močnostni kabel z opletom (12 G 2,5)C – (kot npr. CF10.25.12)   4 x 72 m 
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- 4x16 mm2- močnostni kabel z opletom (4 G 16,0)C – (kot npr. CF38.160.04)   1 x 72 m 

- 18x1 mm2- signalni kabel z opletom (18 G 1,0)C – (kot npr. CF10.10.18)    2 x 72 m 

- 6x2x0,5 mm2- merilni kabel z opletom (6 x (2 x 0,5))C – (kot npr. CF11.05.06.02)  9 x 72 m 

 

Skupna teža električnih vodnikov ne sme presegati 9 kg/m. 

Skupna teža verige in električnih vodnikov ne sme presegati 16,5 kg/m. 

 

3.4 Sistem za kontrolo in varovanje verige ter električnih vodnikov 

Na dvigalu BC01 se obstoječi sistem varovanja odstrani in zamenja z novim, navedenim v 
nadaljevanju. 

Na dvigalih BC02 in BC03 se obstoječi sistem za kontrolo delovanja verige preveri, očisti, po potrebi 
obnovi (zamenjajo okvarjeni elementi) in priklopi na novo E-verigo. Sistem je potrebno 
umeriti/nastaviti in povezati z obstoječim nadzornim sistemom. 

Na vseh treh verigah se doda, dogradi ali v celoti zamenja sistem za: 

- Zvezno merjenje potisne in vlečne sile (Push/pull monitoring), sistem mora omogočati 
nastavitve mejnih vrednosti za proženje alarmov ali zaustavitev dvigal. 

- Merjenje nateznih sil na posameznih električnih vodnikih (Cable force monitoring), sistem 
mora omogočati direktno merjenje sil na posameznih električnih vodnikih, kar po potrebi 
sproži alarm ali zaustavitev dvigal. 

Celoten sistem skupaj mora omogočati beleženje vseh potrebnih podatkov (potisne, vlečne sile ipd.) 
za spremljanje parametrov verige in mejnih vrednosti, ki prožijo alarme ali zaustavitev sistema z 
namenom varovanja in preprečevanja večjih okvar na sami verigi, električnih vodnikih in celotnem 
mostnem dvigalu. 

Spremljanje parametrov in nastavljanje mejnih vrednosti (za proženje alarmov ali zaustavitev 
obratovanja) mora biti omogočeno preko obstoječega WIN CC nadzornega sistema, povezanega 
preko Ethernet povezave. 

 

3.5 Rok izvedbe 

Menjava E-verig in vodnikov se izvede v dveh delih. 

Najprej je potrebna menjava na dvigalu BC01, ki se predvidi v mesecu marcu 2021. Izvedena dela 
morajo biti opravljena v največ 10-ih delovnih dneh. 

Menjava verig in vodnikov na dvigalih BC02 in BC03 se izvede v času rednega letnega remonta 
predvidenega v času od 20. 9. 2021 do 03. 10. 2021. Izvedena dela morajo biti opravljena v največ 
12-ih delovnih dneh. 

Točni datumi izvedbe del se določijo naknadno s skupnim dogovorom in planom naročnikovih potreb. 
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3.6 Cena in obračun del 

Ponudbena cena mora zajemati vse stroške za izvedbo del po tej projektni nalogi oz. tehničnih 
specifikacijah naročila (transportni stroški, manipulativni stroški, stroški zaščitne opreme, čiščenja, 
delovnih odrov itd. ). 

Vsa izvedena dela se izvedejo po sistemu ''na ključ''. 

 

3.7 Garancija 

Garancija za minimalno 5 let mora biti podana za vsa izvedena dela, novo vgrajen material kot tudi 
za vso obnovljeno rabljeno obstoječo opremo, katero se je ponudnik po lastni presoji in po 
pregledu ustreznosti odločil uporabiti. 

 

3.8 Reference 

Naročnik zahteva, da ima ponudnik ali njegov dobavitelj v preteklih treh (3) letih, šteto od roka objave 
tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, vgrajene pri referenčnih naročnikih vsaj tri (3) takšne 
tipe energetskih verig z električnimi vodniki, kot jih ponuja na tem javnem naročilu, z enakimi ali 
daljšimi hodi (50 m in 80 m) ter minimalno hitrostjo gibanja 2 m/s, kot je zahteva v tej tehnični 
specifikaciji naročila.  

 

3.9 Servis 

Izvajalec mora biti pooblaščen za izvajanje rednih servisnih storitev in preventivnih pregledov. 
Izvajalec se zaveže, da bo izvajal redne servisne storitve po navodilih proizvajalca.  

Z izvajalcem se bo sklenila servisna pogodba za izvajanje rednih in izrednih servisnih storitev za čas 
garancijske dobe.  

Spisek rednih servisnih storitev s cenami je obvezna priloga k razpisni dokumentaciji. 

 

3.10 Izvedba del ter varstvo pri delu in požarna varnost 

Dela se opravljajo v halah, kjer je prisoten skladiščen material (kompost, mešani odpadki in bio-
stabilizat). Izvajalec del mora sam poskrbeti za potrebno opremo za izvedbo del (postavitev odra ali 
dvižnih ploščadi), naročnik pa pripravi prostor/dostop vzdolž hale v širini 4-5 m. 

Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in zagotoviti varstvo pri delu. Izvajalec mora na lastne 
stroške zagotoviti potrebno požarno stražo za varno montažo ter upoštevati navodila naročnika. Pri 
vročih delih je požarna straža obvezna. 

Z izvajalcem in morebitnimi njegovimi podizvajalci se bo sklenil tudi pisni sporazum za izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

 

3.11 Projektiranje in dokumentacija 

Izvajalec izdela in naročniku preda vso spremljajočo dokumentacijo, po trenutno veljavnih predpisih 
za izvedena dela. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke in biti v 
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slovenskem jeziku. Dokumentacija se izdela v pisni obliki in elektronski nezaščiteni obliki, in sicer vsi 
načrti v *.dwg ali *.elk in *.pdf formatu na elektronskem nosilcu (USB-ključek ali podobno). 

• Dokumentacija, ki se preda oz. izdela pred izvedbo del: 

- Potrdilo o ogledu objekta (v času oddaje ponudb predmetnega javnega naročila). 

- Spisek zahtevanih in potrjenih referenc (v času oddaje ponudb predmetnega javnega 
naročila). 

- Spisek – servisno tabelo (pregledi, zamenjave posameznih delov) s številom rednih servisnih 
storitev za čas garancijske dobe s stroškovnikom posameznih servisnih posegov z 
zagotovljenimi cenami za celoten čas garancijske dobe (v času oddaje ponudb predmetnega 
javnega naročila, v skladu z razpisanim obrazcem »Specifikacija redni servisni storitev« - OBR 
1.1). 

- Projekt dimenzioniranja vlečne verige in ostalih komponent. 

- Risba ponujene vlečne verige z vrisanim razporedom električnih vodnikov. 

- Tehnično dokumentacijo s podatki o zahtevanih karakteristikah energetskih verig. 

- Tehnično dokumentacijo s podatki o lastnostih električnih vodnikov (standardi, preizkusni 
listi ipd.) 

- Izjavo, da ima ponudnik pooblaščen servis v RS z zagotovljenim odzivnim časom 24 ur, ter da 
so nujno potrebni rezervni deli na skladišču v RS. 

- Vzorec predlagane vlečne verige (investitorju se dostavi 0,5-1 m vzorca). 

- Montažni načrt. 

- Terminski plan izvedbe, ki je pripravljen na podlagi zahtev teh tehničnih specifikacij. 

- Izpolnjen in podpisan pisni sporazum za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu. 

 

• Dokumentacija, ki se preda oz. izdela ob zaključku izvedbe del: 

- Spisek nujno potrebnih rezervnih delov za enoletno vzdrževanje vlečnih verig. 

- Izjavo o garancijski dobi za obdobje 5 let. 

- Projektno dokumentacijo: PID, DZO. 

- Za elektro dela se ažurira PID (3-krat v pisni obliki, 1-krat na USB ključu – pdf, word, dwg, elk) 

- Navodilo za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

- Izvajalec pridobi, s strani pooblaščenih organizacij veljavno in potrjeno izjavo o skladnosti. 

- Drugo potrebno dokazno dokumentacijo. 

 

3.12 Usposabljanje 

Izbrani izvajalec mora izvesti poučitev naročnikovih zaposlenih za uporabo in vzdrževanje sistema, 
pred prevzemom del oz. najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po prevzemu. 


