
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE

PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 39 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA 

IZDELAVO PONUDBE, 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 1-39!

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. Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.

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

obvestil v medijih.

5. 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.

6. Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.

7. Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo.

8. 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.

9. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.

10. Pred gradnjo mora izvajalec naročniku oz. nadzoru predati tehnoekonomski elaborat.

11. 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.

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

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

obsega  +- 2m od osi kanalizacije.

14.

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

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

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

gradbiščno logistiko.

16.

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

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

stroške.

18.
Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času 

izvajanja del, od začetka do  uporabnega dovolj.

19. 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.

20. 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.

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



22. 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.

23. 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, 

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

napredovanje del. 

25. Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID)  z vsemi geodetskimi podatki  ter NOV - predani v 

izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo 

navodili upravljalca javne infrastrukture.

26. 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.

27. Geodetski načrt in projekt izvedenih del za vse kom. Inštalacije in zbirnik komunalnih vododv, 

vključno z izrisom hišnih priključkov za posamezni objket z vsemi geodetski podatki(koordinate, 

globina, padec,..)

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

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

30. 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). 

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

opremo v vseh sklopih.

32. 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.

33. 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 34. Izdelava prebojev, utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo.

36. Preizkus vodotesnosti kanala in izdelava poročila.

37. Kontrola sploščenosti cevi izvedenega kanala (čiščenja kanala in pregled s kamero) ter izdelava 

poročila. 

38. Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen 

izkop v predmetnem jarku.

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

cene.

DODATNE SPLOŠNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KOMUNALNE VODE

Kanalizacija (fekalna, meteorna)

1. Vse mere cevi in jaškov so svetle



2. Število pokrov iz nodularne litine z luknjami določi investitor

3. Na stiku obroča in jaška je potrebno zagotoviti tesnost s tesnilom. 

4. Hišni priključki in sekundarni vodi morajo biti pred zasipom zatesnjeni s tesnilnim čepom.

5. Reducirni obroč pokrova kanalizacije morajo biti izveden poševno

6. Zasip za posteljico in nad temenom cevi se izvaja z okroglozrantim materialom 8-20 mm.

7. Jaški se zaključijo s konusom.

8. Pokrovi morajo ustrezati standardu SIST EN124-2:2015.

9. Pri vgradnnji vseh kanal. jaškov je potrebno upoštevati komplet zemeljska dela.

10. Vse cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 1401-1, iz umetnih mas (PVC homogena enoslojna 

setna, dolžina cevi 6 m.


