
 
Datum: 13. 7. 2020 

Številka:  430-2/2020/1 

 

Spoštovani! 

 

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli v kleti 

šolse, zato vas prosimo za ponudbo, in sicer: 

 

PREDMET NAROČILA:  

Prenova kuhinje in jedilnice v kletnih prostorih Gimnazije Celje - Center 

 

POPIS DEL: 

A. GRADBENO OBRTNA DELA         

  Opis 
E/M 

količin
a 

cena/enot
o skupaj 

            

A1. PRIPRAVLJALNA DELA         

            

01. Organizacija delovišča (zaščitna ograja…), 
postavitev potrebne označitvene signalizacije in 
izvedbo zaščite poti ki se ne  obnavljajo. kpl 1,00   

                     
-    

            

02. 
Gradbiščna infrastruktura za čas izvedbe del; 
gradbiščna baraka za skladiščenje opreme in orodja.         

   - gradbiščna baraka kpl 1,00   
                     
-    

            

            

            Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA:                                                       
                     
-    

            

            

A2. ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA         

            

            

01. Odstranitev elektro in strojnih elementov, kuhinjske 
in druge opreme ter notranjega stavbnega pohištva 
in deponiranje na hodniku kpl 1,00   

                     
-    

            



02. Odstranitev obstoječih tlakov, lepljeno na cementni 
estrih, nakladanje na ročne vozičke, izvoz in 
nakladanje na transportno vozilo in odvoz na trajno 
deponijo s plačilom takse za tovrstne odpadke: 

        

02.0
1 keramična talna obloga debeline ca. 20 mm m2 136,70   

                     
-    

            

03. Rušitev samostoječih opečnatih predelnih sten v 
kuhinji, višine 1,80 m m2 12,15   

                     
-    

            

04. Rušitev suhomontažne stene med hodnikom in 
priročno pisarno m2 6,60   

                     
-    

            

05. Razna nepredvidena dela ocena 10% - vpis 
nadzornika v GD. kpl 10%   

                     
-    

            

            Skupaj ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA:                                                         

            

            

            

A3. ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA         

            

01. Izdelava izravnave obstoječega tlaka  po odstranitvi 
talne keramike. Zagotoviti je potrebno minimalno 
debelino 5cm sloj izravnave za izdelavo 
mikoroarmirane cementne izravnave ki se jo "lepi" 
na obstoječo zdravo in očiščeno betonsko ploščo. 
KOLIČINA OCENJENA - obračun PO DEJANSKIH 
STROŠKIH m2 136,70   

                     
-    

            

02. Zidava novih predelnih sten v kuhinji iz porobetona 
d=10 cm 

m2 16,74   
                     
-    

            

02. Zidava nove predelne stene v med pomožnimi 
prostori in hodnikom iz porobetona d=10 cm 

m2 6,00   
                     
-    

            

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

kpl 1,00   
                     
-    

            

04. Razna zidarska nepredvidena dela ocena 10% - vpis 
nadzornika v GD. kpl 10%   

                     
-    

            

            

            Skupaj ZIDARSKA, TESARSKA IN AB DELA:                                                       
                     
-    

            

            

            

A4. ZAKLJUČNA in OBRTNA DELA         



            

01. Dobava in polaganje talne keramike v videzu teraca 
dimenzije 80x40 cm z uporabo namenskega lepila, 
fugiranjem in vsemi zaključki, predripravo in 
zaključnim čiščenjem. Keramiko in barvo fugiranja 
določi/izbere arhitekt v skladu z soglasjem ZVDKS. 

m2 124,50   
                     
-    

            

02. Dobava in polaganje talne keramike formata 15x15 
cm razreda drsnosti 11 v kuhinji. Videz poenoten z 
obstoječo keramiko. m2 12,20   

                     
-    

            

03. Dobava in polaganje mat bele stenske keramike 
formata 20x20 cm v kuhinji. Višina polaganja 1,80 
m, zaključki z belimi pvc letvami in talno 
zaokrožnico. m2 15,00   

                     
-    

            

04. Izdelava nizkostenske obrobe iz bele mat keramike 
višine 6,00 cm. m1 120,00   

                     
-    

            

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

kom 5,00   
                     
-    

            

06. Prestavitev dvojih obstoječih vrat s podboji v nove 
pozicije kom 2,00   

                     
-    

            

07. Dobava in vgradnja dvojnih standardnih vrat z belim 
krilom in ključavnico ter jeklenimi podboji kom 2,00   

                     
-    

            

08. Oplesk sten z disperzijsko barvo barvo; min. 2 x  v 
beli barvi  investitorja ozirma arhitekta, kompletno 
s pripravo podloge m2 200,00   

                     
-    

            

09. 
Dobava in montaža nizkostenskih oblog po 
gimnaziji. m1 475,96   

                     
-    

            

09. Razna manjša zaključna dela.         

  
      -    KV zidar                                   

ur 1,00   
                     
-    

  
      -    PK delavec                                 

ur 1,00   
                     
-    

  
      -    keramičar KV 

ur 1,00   
                     
-    

  
      -    slikopleskar KV 

ur 1,00   
                     
-    

  
      -    tlakar KV 

ur 1,00   
                     
-    

            

10. 
Razna nepredvidena zaključna dela ocena 10% - 
vpis nadzornika v GD.         

    kpl 10%   
                     
-    



            

            Skupaj ZAKLJUČNA in OBRTNA  DELA:                                                       
                     
-    

 

B. STROJNE INSTALACIJE         

  Opis E/M količina cena/enoto skupaj 

            

01. 

Zaprtje plina,  prepihavanja ocevja, 
razrez in ukinitev dveh talnih dovodov za 
plin, zaslepitev in prestavitev enega za 
ca 1,5 m,  tlačni ter tesnostni preizkus 
instalacije z izdajo zapisnika kpl 1,00     

            

02. 

Zaprtje vode, spraznitev ocevja, 
prestavitev priključkov za vodo pod 
izdajnim pultom za ca 3 m, tlačni 
preizkus kpl 1,00     

            

03. 
Prestavitev odtokov pod izdajnim 
pultom za ca 3 m, tesnostni preizkus 

kpl 
1,00     

            

04. 
Ukinitev ene pomivalne linije z 
zaslepitvijo kpl 1,00     

            

05. 

Ukinitev vseh pozicij nap skupaj z 
demontažo prezrač. kanalov in 
začepitvijo priključkov kpl 1,00     

            

06. 

Montaža ene nape ca 1m od obsoječe 
pozicije, predelava stropnih 
prezračevalnih kanalov  kpl 1,00     

            

07. 
Ukinitev trokadera z demontažo in 
začepitvijo instalacije vode in odtoka kos 1,00     

            

08. 
Ukinitev umivalnika z demontažo in 
začepitvijo instalacije vode in odtoka kos 2,00     

            

09. Varilno pritrdilni ter tesnilni material kpl 1,00     

            

10. Transportni stroški kpl 1,00     

            

11. 
Preboji in dolbljenje AB plošče, čiščenje 
in iznos, ocenjeno ur 30,00     

            

12. Razna nepredvidena dela, ocena 20 %   kpl 0,20 0,00   

            

  Skupaj STROJNE INSTALACIJE:                                                                               -    

 



C. ELEKTRIČNE INSTALACIJE         

  Opis E/M količina cena/enoto skupaj 

            

01. 

Po načrtu Električnih instalacij, ki ga je 
pripravil projektant Kogast Sistemi, d. o. 
o. in je priloga k temu dokumentu kpl 1,00     

            

            

  Skupaj ELEKTRIČNE INSTALACIJE:                                                                                -    

 

 
Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov 

gregor.deleja@gcc.si najkasneje do ponedeljka, 20. 7. 2020. 

 

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 15. 8. 2020,  

- 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.  

mailto:gregor.deleja@gcc.si

