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1. POVABILO K SODELOVANJU 

 

Naročnik je na spletni strani http://jr.grm-nm.si/, 05.06.2018 pozval vse zainteresirane 

ponudnike, da predložijo ponudbo za rekonstrukcijo kotlovnice na Glavnem trgu, v 

Novem mestu. 

Predmet evidenčnega naročila: rekonstrukcija kotlovnice. 

Vsi zainteresirani ponudniki ponudbe pošljite na e-mail ali na naslov:  

Janez.bratkovic@guest.arnes.si 

ali GRM NOVO MESTO; Sevno 13, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti s pripisom NE 

ODPIRAJ –Rekonstrukcija kotlovnice, do 12.06.2018 do 12h. 

Istega dne, 12.6. 2018  ob  13h bo odpiranje, pregled in preučitev ponudb. 

Kontaktna oseba naročnika je: 

Janez Bratkovič 

Tel.: 07 39 34 702 

Mail: janez.bratkovic@guest.arnes.si 
 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu in bodo 

pravilno označene.  

Ocenjena vrednost enkratnega evidenčnega naročila je 38.500€ brez DDV.  

Merilo za izbor dobavitelja bo najnižja ponujena cena ob upoštevanju vseh zahtevanih 

del iz popisa. Dela se izvedejo po principu ̈ ¨ključ v roke¨¨¨. Naknadnih, dodatnih stroškov 

ne priznavamo. 

Dobavitelj se obveže dela dokončati najkasneje do 29.6.2018. V primeru zamude pri 

dokončanju del je dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3% za 

vsak dan zamude. 

 
 

 GRM NOVO MESTO 

  Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

                                          direktor  

 

 

 

http://jr.grm-nm.si/
mailto:Janez.bratkovic@guest.arnes.si
mailto:janez.bratkovic@guest.arnes.si
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1. 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila.  

1. Predračun iz popisa 

2. Ponudnik potrdi obrazec, da ima plačane vse davke, da ima plačane vse 

morebitne podizvajalce, da njegov TRR v zadnjih 24 mesecih ni bil blokiran in da 

ponudnik ni kršil v zadnjih 24 mesecih pogodb o zaposlitvah ali kršil kakršnih 

koli delovno pravnih pogodb. 

3. Ponudnik sprejme vse pogoje iz obrazca »splošni opis«. 

 

2. 

 

Ponudnik se zaveže dela opraviti kvalitetno in strokovno. Ponudnik nudi 24 mesecev 

garancije na dokončana dela in blago. Ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok, od dne 

pravilno in popolno izstavljenega e-računa. 

 

3. 

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v 

naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka 

veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko 

povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve 

postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 

razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost 

revizijske komisije. 

 

      4. 

Po preverbi in izboru ponudnika se naročnik zaveže pripraviti enkratno pogodbo o 

rekonstrukciji kotlovnice. Izvajalca se pozove k podpisu pogodbe. 

 

 

 

 



GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 

 4 

 

OBR-1 

P O N U D B A, št. _____________ 

 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Naročnik:         GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.,  

               Identifikacijska št. za DDV: SI46571558, 

Matična številka: 5089107000 

Transakcijski račun številka: SI56 01100-6030703530 

 

Predmet naročila: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE 

Na podlagi obvestila na spletni strani http://jr.grm-nm.si/ z dne 05.06.2018 se 

prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z 

navodili za izdelavo ponudbe. 

o Samostojno 

o Skupno ponudbo 

(Ustrezno obkrožite) 

 

1.Ponudbena cena 

predračunska vrednost (brez DDV) _______________________________________________________EUR 

znesek DDV __________________________________________________________________________________EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV/DAVEK) ________________________ EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo evidenčnega naročila. 

Ponudba velja 20 dni od roka za predložitev ponudbe. V celoti se strinjamo in 

sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. 
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2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka in pristojna finačna uprava 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  
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2  

3  

 

4. Nastopanje s podizvajalci 

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

DA 

NE 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti 

obrazca: 

1. Podizvajalci v ponudbi 

2. Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva 

neposredno plačilo). 

 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev. 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika  
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OBR-2 

Ponudnik: ____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  ne  obstajajo razlogi za 

izključitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-3 

Ponudnik: ____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 

_______________, številka ____________________.  

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno 

dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________. 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje 

dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. 

vpisa pri Davčnem uradu. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke 

B, izpolnite točko C.) 

2. V zadnjih 24 mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.  

3. Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti do 29.6.2018 . V primeru zamude pri 

izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen, ki znaša 0,3% za vsak dan zamude. 

4. Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 

5. Izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega 

nadzora s strani naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 

zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. 

 

 

 

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis ponudnika: 
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VZOREC POGODBE  

NAROČNIK:  GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet., Identifikacijska št. za DDV: SI46571558, 

Matična številka: 5089107000 

Transakcijski račun številka: SI56 01100-6030703530 

IN 

 
                   

                              …………………………………………………………………………………………………………  

ki jo zastopa …………………………………………………………………………………….  

Matična številka: ………………………………………………………………………………..  

Identifikacijska št. za DDV: ………………………………………………………………….  

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval 

izstavljene e-račune:…………………………………………pri 

.……………………………………..………….  

  

skleneta:  

EVIDENČNO POGODBO ŠT.:___________ REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE 

1. člen 

  

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik objavil poziv k predložitvi ponudb 

na spletni strani http://jr.grm-nm.si/, dne 05.06.2018. 

Predmet pogodbe je rekonstrukcija kotlovnice na naslovu Hiša kulinarike, Glavni trg 32, 

8000 Novo mesto. 

VSI podrobnejši opisi del  in količine so razvidne iz ponudbenega predračuna in popisnega 

lista. Navodila in vse zahteve so opredeljena v splošnih pogojih, kateri so tudi sestavni del 

razpisne dokumentacije. 

2. člen 

  

Ponudnik se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vse zahteve naročnika, 

navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila in dela izvajala v skladu 

s svojo ponudbo št. ___________ z dne ___________, na podlagi katere je bila izbran.  

  

 

 

http://jr.grm-nm.si/
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3. člen 

1.Ponudbena cena 

SKLOP 1: 

predračunska vrednost (brez DDV) _______________________________________________________EUR 

znesek DDV __________________________________________________________________________________EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV/DAVEK) ________________________ EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. Ponudba 

velja 20 dni od roka za predložitev ponudbe. V celoti se strinjamo in sprejemamo 

razpisne pogoje naročnika za izvedbo naročila. 

Ponujene pogodbene cene so fiksne in veljajo po principu »ključ  v roke« . Ne priznamo 

nobenih dodatnih stroškov. 

4. člen  

  

Dobavljeno blago mora biti kakovostno, neoporečno, ustrezati mora veljavni zakonodaji, 

vsem zahtevam zakonodaje, ki določa kakovost gradnje in uporabe. Izvajalec nudi 

garancijski rok 24 mesecev na zaključena dela. 

 

5. člen 

  

Račun se izstavi po končanem delu in po podpisanem prevzemu, kot e-račun prek UJP-ja. 

Na računu mora biti navedena številka evidenčne pogodbe, številka naročilnice ter 

priložena čitljivo  podpisana dobavnica. 

Prodajalec izdan račun pošilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o 

opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016). 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovanju E-računov upošteval sledeče 

podatke: 

Proračunski uporabnik 

(PU) 

Ident. št. za 

DDV 

TRR in Bic koda Matična 

številka kupca 

Številka 

referenčnega 

dokumenta 

GRM NOVO MESTO – 

CENTER BIOTEHNIKE IN 

TURIZMA, Sevno 13, 

8000 NOVO MESTO 

SI46571558 SI56  

01100-6030703530 

 

5089107 

 

 

 

6. člen 

Vse cene so izražene v eurih (EUR) ter vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3271
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kot so npr. blago, dostava, ostali nepredvideni stroški, morebitni popust, davek na 

dodano vrednost in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel prodajalec v zvezi z 

realizacijo naročila. 

7. člen 

  

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki do katerih bodo prišli z izvedbo te 

pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno 

varovali in jih uporabljali izključno za izvedbo te pogodbe.  

  

8.  člen 

  

S stani naročnika je skrbnik te pogodbe _____________________ e-naslov: ______________________ 

in za tehnični del te pogodbe ____________________ e-naslov: ______________________.  

Odgovorni pooblaščenec dobavitelja je: _________________________________________  

S strani dobavitelja  je skrbnik te pogodbe ___________________ e-naslov: ______________________.  

  

9.  člen 

  

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti na način, predviden v 

tej pogodbi, bo naročnik začel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Naročnik lahko 

zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil izvajalcu pisno odpove pogodbo z 

odpovednim rokom enega (1) meseca.  

  

Dobavitelj lahko zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil naročniku pisno odpove 

pogodbo z odpovednim rokom enega (1) meseca.  

  

Obe pogodbeni stranki lahko redno odpovesta pogodbo z odpovednim rokom enega (1) 

meseca.  

10. člen 

  

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdržali vsakršnega ravnanja oziroma 

opustitve, pri katerem-i kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla,   

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,  
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- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali   

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je družbi povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku družbe, posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku ali posredniku.   

  

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba 

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  

  

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoja okoliščin iz 1. odstavka tega člena prične s 

postopkom ugotavljanja ničnosti pogodbe.   

  

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje 

interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.  

  

11. člen  

   

Spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k 

tej pogodbi.  

12. člen  

  

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 

sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po 

sedežu naročnika.  

13. člen  

  

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj 

izvirnika in od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.  

  

___________________, dne              Novo mesto, dne   

  

Dobavitelj:       Naročnik:  

GRM Novo mesto 

  

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

                                        direktor 
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POŠILJATELJ: 
 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše Glavna pisarna) 
 
Datum:_____________________ 
 
Ura:_______________________ 
 
Podpis:_____________________ 

                                            
 
 
 
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE 
IN TURIZMA 
SEVNO 13 
8000  NOVO MESTO 

   
 
 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA  
EVIDENČNO NAROČILO – 
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 

Popis in predizmere gradbeno-instalacijskih del, Glavni trg 30, Novo 

mesto  

 
ZAMENJAVA KOTLA EM Količina Cena Vrednost 

BOSCH ZBR 100-3 stenski 

kondenzacijski kotel moči 100 kW kos 2,00   

Črpalčno priključni komplet BOSCH ZBR 

70-3/100-3 kos 2,00   

BOSCH – CW 400 sobni upravljalnik za 

EMS2 kos 1,00   

BOSCH MM 100 inteligentni močnostni 

modul kos 5,00   

MH 100 hidravlični ločevalnik 30 m3/h 

(700 kW pri T=20K) 

kos 

1,00   

Dimniška cev DN 200 2.000 mm kos 4,00   

SET jašek DN 200 kaskadni dimniški 

komplet za odvod v dimniški jašek, 

sestavljen 

kos 

1,00   

Osnovni kaskadni dimniški komplet za 2 

kotla v kaskadi, sestavljen  

kos 

1,00   

Naprava za nevrtalizacijo kondenza (2m) kos 1,00   

Alarmna centrala za detekcijo plina 

DP204 (DP 204/4 štirikanalna centrala izhodni relejni 

kontakti 4A; SMG-N sezorska merilna glava metan, 

neprekinjeno napajanje AP-6 za 48 ur neprekinjenega 

delovanja, alarmna sirena z bliskavico) kpl 1,00   

Elektromagnetni ventil DN 50 MVD 

220/5 DUNGS kos 1,00   

Obtočna črpalka magna 1 40-180 F kos 2,00   

Obtočna črpalka magna 1 40-120 F 
Mehčalna naprava za polnjenje sistema (Denver 30) 

Povratno izpiralni filter trdnih delcev RATIO DFR DN20 

Tlačni preizkus 
Grelni preizkus kos 2,00   

Brezšivna plinska cev DN 50 m 8,00   

Električarska dela, kabliranje in zagon kpl 1,00   

Demontaža obstoječe in montaža nove 

opreme s funkcionalnim zagonom in vsem 

potrebnim instalacijskim materialom 

(kotel olje 350 kW) kpl 1,00   

Izdelava varnostne odprtine v zidu dim 

100x130x260, zidarska dela, rušenje zidu, 

slikopleskarska dela kpl 1,00   

Dobava in montaža steklene stene dim 

130x260 kpl 1,00   

Izdelava zračnih kanalov za odvod in 

dovod zraka 100x50x200 (obok) kpl 1,00   

Izdelava pregradne stene za namestitev 

2x100 kW plinskih kotlov (300x30) z kpl 1,00   
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obojestransko zidarsko obdelavo z 

izvedbo opleska, ploščice 1,2 m 

Sanacija poškodovane keramike kpl 1,00   

Priprava projektne dokumentacije (PZI in 

PID) kpl 1,00   

Splošni manipulativni in transportni 

stroški kpl 1,00   

SKUPAJ brez DDV     
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SPLOŠNI OPIS 

Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja 
(pooblaščene osebe) v lasti izvajalca. 

Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam 
opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno 
usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne 
izvedbene detajle. 

Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene 
strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške 
risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.  

Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom 
in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto 
opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja 
opreme niso sprejemljive).  

Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja 
pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena. 

Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in 
tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev 
opreme.  

lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale 
in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s 
strani predstavnika investitorja.  

Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, 
da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.  

Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z 
zahtevano dokazno dokumentacijo. 

Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, 
tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem 
pripravljen za preizkusni pogon.  

Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim 
serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, 
ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.  

V času preskusa mora sistem obratovati s predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v 
omrežju sanitarne kot hidrantne vode. 

Obvezno sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi 
integratorji. 

Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v 
nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in 
kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot 
najmanjše potrebne.   
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Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so 
omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in 
predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje 
opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. 
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od 
navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.  

Stroške preverjanja ustreznosti in preprojektiranja načrtov zaradi zamenjave opreme nosi 
izvajalec del, ki je zamenjavo opreme ponudil. 

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim 
poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi 
sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost 
elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna 
požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih 
sestavin PGD in PZI projekta.  

Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in 
ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, 
izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, 
ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega 
elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter 
ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz 
grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. 

Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost 
posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve 
iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna 
oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno 
preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost 
vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, 
zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt  kot tudi vsa dela, ki niso 
neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz 
grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. 

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, 
pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno 
odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi 
projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno. 

Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti 
primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. 
arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen 
garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. 
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Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v 
popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na 
gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno 
izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje 
in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj 
med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna 
dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej 
navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro 
instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške 
morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov. 

Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo 
investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah. 

KLJUČ NA ROKE MORA VSEBOVATI:  

 

vsa potrebna pripravljalna dela 

vse potrebne transporte, notranje in zunanje 

vse potrebno delo  

vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno 

usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, 
investitorjem, naročnikom 

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu 

čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno 
deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del. 

plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala 

vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču  

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje 
posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so 
ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na 
obravnavanem objektu. 

merjenje na objektu 

skladiščenje materiala na gradbišču 

preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti 

ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter 
električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne 
črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje 

popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču 

vse potrebne zaščitne premaze 

merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov 

popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov 

izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli 

izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov  



GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto 

 

 19 

izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih 
zahtev 

priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije  

izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, 
poskusno obratovanje  

tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega 
tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST 
EN 805  

tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po 
preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo  

dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom z izdelavo bateriološke analize s 
poročilom v pooblaščenem inštitutu 

tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), 
ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v 
tehničnem poročilu.   

gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih 
cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela 
so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta) 

prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji 
vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri  

grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po 
posameznih prostorih 

šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša 
popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, … 

deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem 
materiala  

praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del  
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