Datum: 28. 6. 2019
Številka: 430-2/2019/3
ZADEVA: Podaljšanje roka za zbiranje ponudb z evidenčnim postopkom
Spoštovani!
Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli za katera
smo prejeli namenska sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, zato vas prosimo za
ponudbo. Zaradi specifike del in pogojev ZVKDS podaljšujemo prvotni rok za oddajo ponudb (28. 6.
2019), in sicer do 5. 7. 2019.
PREDMET NAROČILA:
Rekonstrukcija kleti Gimnazije Celje - Center
POPIS DEL:
A. GRADBENO OBRTNA DELA
Opis
A1.
01.

02.

03.

E/M količina

PRIPRAVLJALNA DELA
Organizacija delovišča (zaščitna ograja…),
postavitev potrebne označitvene signalizacije in
izvedbo zaščite poti ki se ne obnavljajo. Začasen
iznos pločevinastih garderobnih omaric, ki so na
hodnikih v druge prostore v kleti in pritličju
stavbe.

kpl

1,00

Gradbiščna infrastruktura za čas izvedbe del;
gradbiščna baraka za skladiščenje opreme in
orodja.
- gradbiščna baraka

kpl

1,00

Začasna odstranitev pločevinastih garderobnih
omaric iz hodnikov in garderob. Investitor poskrbi
za praznjenje omaric in prostor za skladiščenje.
kpl

1,00

Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA:

A2.

01.

ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA
Odstranitev sekundarne talne obloge v
garderobah - linolejna obloga, lepljena na OSB
plošče 25 mm s podkonstrukcijo.

m2

88,00

02.

03.
04.

05.

06.

07.

Pazljiva odstranitev pripadajočih hrastovih
nizkostenskih oblog in deponiranje za obnovo

m1

97,00

Odstranitev dela obstoječih tlakov iz umetnega
kamna debeline 30 mm skupaj s cementnim
estrihom. Skupna debeline sloja 8 cm, nakladanje
na ročne vozičke, izvoz in nakladanje na
transportno vozilo in odvoz na trajno deponijo s
plačilom takse za tovrstne odpadke:
m2

101,00

Strojno-ročna odstranitev pokrovov in okvirjev
talne kinete širine 30-45 cm in skupne dolžne 15
m.

m1

15,00

Odstranitev opuščenih talnih železnih jaškov s
pokrovi, obloženimi s tlakom različnih dimenzij
(75x75, 60x60 in 50x50 in 50x70). Čiščenje vseh
jaškov.

kpl

7,00

Odbijanje stenske keramične obloge na hodnikih,
nakladanje na ročne vozičke, izvoz in nakladanje
na transportno vozilo in odvoz na trajno deponijo
s plačilom takse za tovrstne odpadke.
m2

220,00

Odstranitev sekundarnega stropa po sistemu
Armstrong

m2

59,00

08.

Odstranitev dotrajanih vrat s podboji

kpl

2,00

09.

Nakladanje in odvoz odpadkov na stalno
deponijo, vključno s sprotnim čiščenjem objekta
in okolice.

kpl

1,00

Razna nepredvidena dela ocena 5% - vpis
nadzornika v GD.

kpl

5%

10.

Skupaj ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA:

A3.

01.

02.

ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA

Izdelava izravnave obstoječega tlaka z novim
estrihom debeline 5-7 cm v delu, kjer se je
odstranila talna keramika. Zagotoviti je potrebno
minimalno debelino 5cm za izdelavo
mikoroarmirane cementne izravnave ki se jo lepi
na obstoječo zdravo in očiščeno betonsko ploščo. m2
Dolbljenje 10 cm ležišč za izdelavo plošče okoli
odprtin odstranjenih jaškov, vgradnja slepih
opažev iz samonosilne trapezne pločevine (hibond) ter izravnava z betonom do kote
obstoječega tlaka.

kpl

101,00

7,00

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Zasip odstranjenih kinet in komprimiranje
zasipnega materiala v debelini ca 20 cm,
armiranje in betoniranje plošče v debelini 10 cm v
nivoju obstoječe kot podlago na novi estrih. Širina
kanalet med 30-45 cm.
m1

15,00

Izdelava betonskih klaničn oz. izravnava nivojev
med tlaki do 10 cm na prehodih v garderobne
prostore po odstranjenem sekundarnem OSB
tlaku.

m2

5,40

Štokanje obstoječih obrabljenih stopnic z 2 cm
borduro

m2

5,00

Kompletna ureditev sten po odstranjeni stenski
keramiki preplastitev z ometom kot podlaga za
oplesk.

m2

200,00

Nakladanje in odvoz odpadkov na stalno
deponijo, vključno s sprotnim čiščenjem objekta
in okolice.

kpl

1,00

Razna zidarska nepredvidena dela ocena 5% - vpis
nadzornika v GD.
kpl

5%

Skupaj ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA:

A4.
01.

ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA
Dobava in polaganje talne keramike v videzu
teraca dimenzije 40x80 cm z uporabo
namenskega lepila, fugiranjem in vsemi zaključki,
predpripravo in zaključnim čiščenjem. Keramiko
in barvo fugiranja določi/izbere arhitekt v skladu s
soglasjem ZVDKS.

opcija
1
NABAVNA CENA KERAMIKE 20,50 € + ddv
02.

03.

04.

Izdelava nizkostenske obrobe iz bele namenske
keramike. Keramiko in barvo fugiranja
določi/izbere arhitekt v skladu s soglasjem ZVDKS.

m2

524,9

m1

220,00

Slikopleskarska obnova historičnih vratnih kril in
podbojev - okvirno 80/210). Oplesk kril z oljno
barvo RAL 9001.

kom

2,00

Mizarsko popravilo okovja, nastavitev
odpiranja/zapiranja in obnova historičnih
zunanjih vratnih kril in podbojev. Morebitna
manjša zamenjava dotrajanih elementov.
- vrata na teraso / zamenjava kljuke in

kom

2,00

ključavnice
05.

06.

07.

Oplesk odstranjenih hrastovih talnih obrob
garderobnih prostorov z oljno barvo RAL 9001 in
ponovna namestitev z vijačenjem v steno.

m1

97,00

Razna manjša zaključna dela.
- KV zidar
- PK delavec
- keramičar KV
- slikopleskar KV
- tlakar KV

ur
ur
ur
ur
ur

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Razna nepredvidena zaključna dela ocena 5% vpis nadzornika v GD.

kpl

5%

Skupaj ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA:

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov
gregor.deleja@gcc.si najkasneje do petka, 5. 7. 2019.
Opombe k ponudbi:
- cena naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah,
- vsebuje naj podatke o garanciji,
- obračun del »po dejanskih količinah in fiksnih cenah«,
- dela morajo biti zaključena do konca avgusta 2019,
- plačilo 30 dni po končanju del,
- naročnik ni zavezanec za DDV.
Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00.
V tem času so možni tudi ogledi na objektu po predhodni najavi.
Lep pozdrav

Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.

