
                      REGULAR, d.o.o., Koper

                                tel:05-6302211

                                fax:05-6302212 Cene veljajo za pogodbene  stranke          

EUR EUR EUR EUR EUR

DELA PRI KATERIH SE OBRAČUNAVA 9,5% DDV neto DDV 9,5% rabat15% rabat20% rabat 25% rabat 10%
Redna vzdrževalna dela na plinskih kotlih za centralno ogrevanje 

1 krat letno s prihodom k stranki do 15 km odaljenosti od 

podjetja poseg poseg poseg poseg poseg

do 25kW 76,0800 83,31 70,81 66,65 62,48

nad 25kW do 50kW 119,5500 130,91 111,27 104,73 98,18

nad 50kW do 100kW 141,2800 154,70 131,50 123,76 116,03

Vzdrževalna dela na plinskih kotlih s prihodom k stranki do 15 

km odaljenosti od podjetja
poseg

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu do 25 KW 92,3800 101,16 91,04

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu od 25 do 45 KW 141,2800 154,70 139,23

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu od 50 do 100 KW 168,4500 184,45 166,01

Popravila plinskih kotlov za centralno ogrevanje s prihodom k 

stranki do 15 km odaljenosti od podjetja ura ura

prva ura 81,5100 89,25 80,33

nadaljne ure 43,4700 47,60 42,84

Razapnitev izmenjevalca sanitarne vode kombiniranega kotla ob 

rednih vzdrževalnih delih ali popravilu (cena brez prihoda)
49,0800 53,74 48,37

Nastavljanje avtomatike, 

uravnoteženje sistema ogrevanja, ugotavljanje pomanjkljivosti 

sistema in priprava tehnične rešitve sistema ogrevanja ali sistema 

avtomatike.

54,3400 59,50 53,55

DELA PRI KATERIH SE OBRAČUNAVA 22 %DDV DDV 22% rabat15% rabat20% rabat 25% rabat 10%

Redna vzdrževalna dela na plinskih kotlih za centralno ogrevanje 

1krat letno z prihodom k stranki do 15 km odaljenosti od podjetja poseg poseg poseg poseg poseg

do 25kW 76,0800 92,82 78,89 74,25 69,61

nad 25kW do 50kW 119,5500 145,85 123,97 116,68 109,39

nad 50kW do 100kW 141,2800 172,36 146,51 137,89 129,27

Vzdrževalna dela na plinskih kotlih s prihodom k stranki do 15 

km odaljenosti od podjetja

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu do 25 KW 92,3800 112,70 101,43

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu od 25 do 45 KW 141,2800 172,36 155,13

Vzdrževalna dela na plinskem kotlu od 50 do 100 KW 168,4500 205,51 184,96

Popravila plinskih kotlov za centralno ogrevanje z prihodom k 

stranki do 15 km odaljenosti od podjetja ura ura

prva ura 81,5100 99,44 89,50

nadaljne ure 43,4700 53,03 47,73

Razapnitev izmenjevalca sanitarne vode kombiniranega kotla ob 

rednih vzdrževalnih delih ali popravilu (cena brez prihoda)
49,0800 59,88 53,89

Nastavljanje avtomatike, 

uravnoteženje sistema ogrevanja, ugotavljanje pomanjkljivosti 

sistema in priprava tehnične rešitve sistema ogrevanja ali sistema 

avtomatike.

54,3400 66,29 59,67

Stroški prihod k strankam za oddaljenost nad 15 km odaljenosti 

od podjetja km

Strankam se zaračuna režijske ure na poti (60km = 1 ura) na 

kilometer opravljene poti za dela na lokacijah, ki so oddaljene nad 15 

km od podjetja

0,5500 0,67 

Strankam se zaračuna kilometrina v višini 33% cene za liter 95-

oktanskega bencina na kilometer opravljene poti za dela na lokacijah, 

ki so oddaljene nad 15 km od podjetja

- -

Stroški prihoda k strankam ura

Režijska ura ( prihod k stranki) oddaljenost do 15 km 33,0000 40,26 

Pogoji za obračun stroškov:

Pri oddaljenosti do 15 km od Kopra se za prvo uro šteje vsako začeto delo po prihodu k stranki v trajanju do ene ure.

Pri oddaljenosti nad 15 km se zaračuna kilometrino in čas na poti po ceniku za km.

Pri storitvi razapnitve izmenjevalca sanitarne vode kotla, ki se ne opravlja ob rednih vzdrževalnih delih ali popravilu, se dodatno zaračunajo

stroški prihoda k stranki. 

Pri gradbenih delih za pravne osebe, samostojne podjetnike in na poslovnih objektih se obračuna DDV po stopnji 22%.

Za večja investicijska dela se pripravi individualno kalkulacijo cen in izstavi ponudbo ali predračun.

Material se obračunava po ceniku za material.

Za vsa dodatna dela, ki niso predvidena v predračunu veljajo cene iz tega cenika.

Intervencijsko popravilo delavnik izven rednega delavnega časa +50%

Intervencijsko popravilo delavnik nočno delo med 22.00 in 06.00 uro +100%

Intervencijsko popravilo nedelja in prazniki +100%

Intervencijsko popravilo nedelja in prazniki nočno delo med 22.00 in 06.00 uro +150%


