
 
 

Datum:  30. 3. 2021  

Številka:   430-1/2021/1 

 

Spoštovani! 

 

Na Gimnaziji Celje – Center v letošnjem letu nadaljujemo z investicijsko-vzdrževalnimi deli, zato vas 

prosimo za ponudbo, in sicer: 

 

PREDMET NAROČILA:  

Prenova fasade in stopnišč ter čiščenje steklenih površin na športni dvorani Gimnazije Celje – Center 

(Kosovelova ulica 1, 3000 Celje) 

 

POPIS DEL: 

 Opis me količina cena/enota skupaj  
ZUNANJE STOPNIŠČE 1 + 2 

    
1. Odstranitev obstoječe talne in robne keramike m1/ 

m2 117,9   

2. 
Izravnava talne podlage z izštemavanjem, brušenjem 
in izravnalno maso 

m1/ 
m2 117,9   

3. Prajmer premaz podlage m1/ 
m2 117,9   

4. Dobava ter vgradnja talne keramike na elastično 
lepilo z fugiranjem 

m1/ 
m2 117,9   

5. Dobava ter vgradnja robne keramike na elastično 
lepilo z fugiranjem m1  52   

6. Dobava ter montaža Alu stopniščnih robnih letev  m1 98   

7. Silikoniziranje robov m1 236   

8. Nalaganje in odvoz odpada na stalno deponijo brez 
plačila takse 

kom 1    
FASADA 

    

9. Zaščita tal in stavbnega pohištva m2 295   

10. Čiščenje fasade m2 1935   

11. Popravila poškodb fasade kom 1   

12. Emulzijski premaz fasade v barvnem tonu m2 1935   

13. 2x barvanje fasade z fasadno pralno barvo v svetlem 
tonu po izbiri naročnika 

m2 1935   

14. Uporaba dvigal, premičnih odrov ter lestev m2 1935   

15. Čiščenje steklenih površin in okvirjev na višini m2 200    

    Skupaj brez ddv:    

  22% ddv:     

 Skupaj z ddv:   



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

gregor.deleja@gcc.si najkasneje do petka, 9. 4. 2021. 

 

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 najkasneje do 20. 8. 2021, začetek del je mogoč v aprilu 2021,  

- 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

