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POPIS DEL - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

Količina Cena po enoti Cena

1. Dobava in montaža premičnih odrov s prestavljanjem 

po potrebi,

za možna dela na višini do 8,00 m kpl. 1,00 0,00 0,00

2. Enako kot 1. pozicija, samo odri za možna dela na

višini do 15,00 m kpl. 1,00 0,00 0,00

3. Pazljiva demontaža in odstranitev Heraklit plošč,

debeline 4,00 cm, spuščanje in skladiščenje le-teh v

prostorih investitorja. m2 1.100,00 0,00 0,00

4. Odrez, demontaža in odstranitev starih obešal in vodil,

ter spuščanje odpadnega materiala na deponijo za

odvoz. m2 1.100,00 0,00 0,00

5. Izdelava in montaža nove podkonstrukcije (obešal in

vodil) za dvignjeno novo lokacijo plošč za cca 10,00 cm

na višino plošč nad inštalacijskimi kanali - končna

višina se določi v soglasju z investitorjem na mestu

samem. Profili se montirajo po potrditvi naročnika.

m2 1.100,00 0,00 0,00

6. Dvig in montaža obstoječih Heraklit plošč s predhodnim

klasiranjem istih.

(Op.: Nepoškodovane plošče brez poškodb se

postavijo nazaj, poškodovane pa se nadomestijo z

novimi.

Ocena teh je cca 6%, potrdi pa jih investitor ali nadzorni

organ).

-Postavitev obstoječih Heraklit Plošč m2 832,00 0,00 0,00

-Dobava in postavitev novih Heraklit plošč m2 268,00 0,00 0,00

7. Nakladanje in odvoz poškodovanih Heraklit plošč na

stalno deponijo odpadkov, s plačilom pristojbnine za

odlaganje

Odlaganje; 232,00 m ² x 0,04 + ƒ 6% m3 11,14 0,00 0,00

8. Pripravljalna in zaključna dela, ki zajemajo:

-prevozne in druge režijske stroške izvajalca 

-sprotno čiščenje gradbišča in čiščenje po končanih

delih

-zavarovanje gradbišča za čas izvajanja del 5% od

skupne

vrednosti.

drobni in vezni material kpl 1,00 0,00 0,00

9. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 0,00
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S soglasjem naročnika ali nadzora se izdelajo novi jekleni T profili z ležiščem za

izolacijske plošče v širini najmanj 2,0 cm. Te nove T profile se namesti na višino vsaj + 10 

cm nad zgornjo ravnino jeklene konstrukcije dvižnega sistema. Nove T profile se s 

sistemskimi pritrdili proizvajalca izolacijskih plošč pritrdi v AB stropno konstrukcijo stavbe 

na razdalji največ 1,0 m. Montaža se izvaja postopno vsako linijo izolacijskih plošč posebej 

stikoma ena do druge.

Demontaža obstoječega stropa in montaža novega mora biti ustrezno varovana po

predpisih varstva pri delu in varstva pred požarom ter dobro organizirana za hitro in varno 

delo.

Skladno z določili Gradbenega zakona bo s strani naročnika pooblaščeni inženir izvajal 

gradbeni nadzor najmanj ob sledečih fazah izvedbe:

-  uvedba izvajalca v delo, kjer bo lahko izbrani izvajalec z nadzornim inženirjem razčistil vsa 

vprašanja glede detajlov izvedbe posameznih del;

- po izvedbi vseh pripravljalnih del ter pred pričetkom demontaže obstoječih izolacijskih 

plošč;

- ob potrditvi ustreznosti novih T profilov po izdelanem vzorcu s strani izvajalca;

- med samo vgradnjo izolacijskih plošč v obeh studiih;

- ob usklajevanju predloga končne situacije.

Za vzpostavitev tehnično ustreznega stanja je potrebno obstoječe 

izolacijske plošče pazljivo odstraniti in jih deponirati na ustrezno od vremenskih

vplivov zaščiteno mesto. V ta namen se v obeh studiih predhodno

postavi ustrezno varovan premični gradbeni oder. Pri skladiščenju izolacijskih plošč se 

odstrani poškodovane. Odstrani se tudi obstoječe T profile in ostali pritrdilni material.

Navedena dela se ob ogledu nadzornega inženirja ne smejo prekrivati. Najavo zaključka 

posamezne faze del je izvajalec dolžan nadzornemu inženirju najaviti 24 ur v naprej. Vsa 

dela se bodo sproti fotografirala in dokumentirala s strani izvajalca in nadzornika. Vsa 

morebitna dodatna in nepredvidena dela mora izvajalec predhodno pisno utemeljiti in 

dokumentu priložiti predračun izvedbe teh del. Brez tega ta dela ne bodo priznana.

V primeru nesporazumov glede izvedbe posameznih detajlov in izbire materialov se bo v

celoti upoštevala tehnologija vgradnje posameznih materialov proizvajalca izolacijskega

materiala.

Dela se bodo izvajala in obračunala po sistemu »ključ v roke«.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izdelavo, uporabo in demontažo eventuelno 

potrebnih delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).

Izolacijske plošče, za katere se ugotovi, da so neprimerne za ponovno vgradnjo, morajo biti

v celoti zamenjane z novimi v enaki kvaliteti in videzu, kot so obstoječe

Število poškodovanih izolacijskih plošč mora pred odvozom in trajnim deponiranjem s

plačilom takse potrditi naročnik ali nadzornik gradnje.

SPLOŠNI POGOJI ZA ODDAJO DEL

Ponudnik mora pri oblikovanju enotskih cen v ponudbi upoštevati naslednja dela in navodila:
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Vse izmere, ki so navedene v popisu del in materiala, je ponudnik dolžan na obveznem

 ogledu posegov skupaj z investitorjem preveriti na kraju samem. Vsakršne napake in 

odstopanja v izmerah kasneje ne bodo upoštevana v obračunu.

43.290 - Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.310 - Fasaderska in štukaterska dela

Ponudnik mora v okviru zaposlenih delavcev na delovišču imeti vsaj tri zaposlene z

opravljenim zdravniškim pregledom za delo na višini do 15 m in vsaj dva zaposlena z

opravljenim izpitom za gašenje začetnih požarov.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati pripravo dokazila o zanesljivosti ob zaključku dela 

skladno z Gradbenim zakonom, ki mora vsebovati izjave o lastnostih  vgrajenih materialov, 

s strani podpisan gradbeni dnevnik in fotografije izvedbe. 

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo.

Ponudnik mora v ceno ponudbenih del vključiti vse manipulativne in režijske stroške, kot

tudi stroške koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.

Ponudnik mora imeti v svoji dejavnosti navedene šifre dejavnosti:

41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in

njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala, ureditvijo skladišč, ipd.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati zavarovanje pogodbenih del v času gradnje,

delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del ter morebitno povročeno škodo, za 

kar dokazilo o zavarovanju dostavi naročniku najkasneje v roku 7 dni po podpisu pogodbe.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in

varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati nabavo vsega materiala predvidenega 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).


