
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 47 SPLOŠNIH ZAHTEV  IN 

DODATNE ZAHTEVE ZA KOMUNALNE VODE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ

V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve 

za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-47 in dodatnih zahtev!

1. Organizacija in oprema gradbišča.

2. Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na 

gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to 

potrebno.

3. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

4. Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, 

obvestil v medijih.

5. V ponudbenih cenah je potrebno zajeti stroške, ki bodo potrebni za dnevno vzpostavitev 

prevoznosti ceste do objektov - GRADNJA POD PROMETOM. Jarke je potrebno dnevno 

zasipavati in omogočiti prevoznost do objektov po konačnih dnevnih delih. Tehnologijo izvajanja 

del je potrebno temu prilagoditi.

6. Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob 

gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in 

stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove 

lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.

7. Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko 

cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in 

svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja 

gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.

8. Geodetski posnetek obstoječih robov ceste (profil na 10 m) ter ponovna vzpostavitev višin za 

zagotovitev vrnitve ceste v prvotno stanje.

9. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.

10. Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno s sortiranje in 

evidentiranje gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa ter vsemi stroški in taksami na 

pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.

11. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.

12. Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo.

13. Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredno o preprečevanju in zmanjševanju 

emisij delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz 

gradbišča.

14.

Izdelava TEE in terminskega plana, ki se preda naročniku v potrditev pred uvedbo v delo

15. Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri 

delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.

16. Škoda na objektih in zemljiščih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.

17. Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki 

obsega  +- 2m od osi kanalizacije



18. Dela v bližini objketov je potrebno izvajati v kampadah, s takšno mehanizacijo, da ne bo prišlo do 

morebitnih poškodb objektov. Pri delu v bližini objektov je potreben geomehanski nadzor med 

gradnjo.

19.

Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture 

lahko prišlo do poškodb (določimo jih  s predstavnikom naročnika - z nadzorom).

20. Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja 

pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma 

njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja 

odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na 

objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim 

metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu 

ali napravi.

21. Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso 

gradbiščno logistiko.

22. Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.

23. Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.

24. Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem 

uskladi glede organizacije obnove,

25. Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja in morebitne ostale 

stroške.

26. Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času 

izvajanja del, od začetka do  uporabnega dovolj.

27. Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, 

zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih 

dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca 

naročniku,

28. Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške 

zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih 

pristojbin s tem v zvezi.

29. Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v 

objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno 

primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in 

nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.

30. Vse količine pri zemeljskih delih (izkop, zasipi, nasipi,…) so v raščenem stanju.

31. Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe 

del, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom. 

32. Meritve nosilnosti podlage (posameznih slojev nasipov), izdelava poročil, nadzor geomehanika z 

vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z 

navodili geomehanika, 

33. Strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno 

napredovanje del. 

34.

Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID)  za vse kom. inštalacije in zbirnik komunalnih 

vododv, z vsemi geodetskimi podatki  - predani v izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki 

mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in navodili upravljalca javne infrastrukture.

35. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter tehnične dokumentacije, ki so pogoj za pridobitev 

uporabnega dovoljenja (dokazila o zanesljivosti, atesti o zanesljivosti objektov, certifikati, ..), so 

vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.



36. Izris hišnih priključkov za posamezni objekt z vsemi geodetski podatki(koordinate, globina, 

padec,..) na posebnem obrazcu, ki ga potrdi naročnik

37. V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za 

uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivneih izvedeniškeih mnenj, navodila za 

obratovanje in vzdrževanje NOV v 4 izvodih.

38. Izris komunalnih vododv v kataster GJI. Vključno s potrdilom vpisa GURS-a.

39. Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjave o lastnostih za ves ponujen material in  ponujeno 

opremo v vseh sklopih.

40. Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba 

za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, 

morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno 

skladišče materiala.

41. Vsi stroški razpiranja gradbene jame (opaži,…), ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za 

otežkočen izkop v predmetnem jarku

42. Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali 

površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za 

preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni 

odvodniki površinske vode ali podtalnice). 

43. Izlov rib

44. Pri postavkah, kjer se asfalt obračunava v tonah, obračunana količina asfalta lahko odstopa 

največ 2 % navzgor od izračunane dejanske kvadrature, pomnožene s projektirano debelino 

debelino in pomnoženo z 2,5 (spec. teža asfalta).

45. V ponudbeni ceni za asfalte je upoštevan tudi dodatek za izvedbo muld in se ne izračunava 

posebej.

46. Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.

47. Na zahtevo naročnika je izvajalec za vsa redna dela kot tudi dodatna dela, dolžan priložiti analizo 

cene.

DODATNE SPLOŠNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMUNALNE VODE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE DODATNIH SPLOŠNIH 

ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ

A. Vodovod

1. Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno 

ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, 

antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!

2. Fazonski kosi na lokih večjih od 22ˇ morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za 

tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi 

fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011

3. Dolžina posamezne cevi je 6 m

4. Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elktrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim 

varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cevi v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja 

cevi v vrtino.



5. Telo ventila mora biti izdelano iz enega kosa-spoj telesa in pokrova izdelan brez vijakov in zagozd

6. Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.

7. Stroški transporta vodovodnega materiala po gradbišču in pomoč pri montaži


