
PONUDBA

Številka in naziv sklopa: Sklop 08:
Zamenjave vhodnih vrat v stanovanja v 
večstanovanjskih objektih v praznih in 
zasedenih stanovanjih

Evidenčna oznaka tega naročila: JN005781/2018 - sklop 08/02

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv:

Naslov:

PODATKI O PONUDBI

Št. ponudbe:

Datum ponudbe:

Opcija:

Vrednost ponudbe (brez DDV): 0,00 €

OSNOVNI PODATKI

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Miklošičeva ulica 1, Celje

Naziv naročila: Zamenjava 24 vhodnih vrat v 
stanovanja - vrata z lesenimi podboji

Lokacija: naročnik sporoča lokacije sukcesivno z 
nastajanjem potreb

Zasedenost nepremičnine: prazna in zasedena stanovanja

SKUPNA REKAPITULACIJA

0. SPLOŠNI POGOJI IZVEDBE NAROČIL za Sklop 8 upoštevano v enotnih cenah

I. vhodna vrata - zapora nadsvetlobe - prag - furnirana

A. GRADBENA DELA
A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA) 0,00 €
B.2. SUHOMONTAŽNA DELA 0,00 €
B.3. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. za 1 vrata (brez DDV): 0,00 €
Skupaj za 6 vrat (brez DDV): 0,00 €

II. vhodna vrata - zapora nadsvetlobe - prag - lakirana

A. GRADBENA DELA
A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA) 0,00 €
B.2. SUHOMONTAŽNA DELA 0,00 €
B.3. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. za 1 vrata (brez DDV): 0,00 €
Skupaj za 6 vrat (brez DDV): 0,00 €

III. vhodna vrata - brez nadsvetlobe - prag - furnirana

A. GRADBENA DELA
A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 0,00 €
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PONUDBA

Številka in naziv sklopa: Sklop 08:
Zamenjave vhodnih vrat v stanovanja v 
večstanovanjskih objektih v praznih in 
zasedenih stanovanjih

Evidenčna oznaka tega naročila: JN005781/2018 - sklop 08/02

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv:

Naslov:

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA) 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. za 1 vrata (brez DDV): 0,00 €
Skupaj za 6 vrat (brez DDV): 0,00 €

IV. vhodna vrata - brez nadsvetlobe - prag - lakirana

A. GRADBENA DELA
A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA) 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. za 1 vrata (brez DDV): 0,00 €
Skupaj za 6 vrat (brez DDV): 0,00 €

V. doplačila

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA) 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Doplačila skupaj (brez DDV): 0,00 €

Skupaj vse zamenjave vhodnih vrat (brez DDV): 0,00 €
popust na enotne cene [v%]
Znesek popusta na enotne cene [v €] 0,00 €
Skupaj vse zamenjave vhodnih vrat z upoštevanjem popusta brez DDV: 0,00 €
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

I. Zamenjava vhodnih vrat:
Varianta: zapora nadsvetlobe; furnir

A. GRADBENA DELA

A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE

1.01. Kompletna odstranitev obstoječih vhodnih vrat:
* enokrilna vhodna vrata z nadsvetlobo,
* skupne dimenzije ca. 90 × 250 cm,
* leseni plohasti podboji, vključno s prekrivnimi letvami,
* lesena obloga zunanjih vratnih špalet,
* vratni prag,
* leseno polno vratno krilo,
* polnilo nadsvetlobe: steklo ali vezana plošča ipd.,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja obstoječih obdelav tlakov in 
sten,
* vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin 
neposredno na prevozno sredstvo,
* odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije 
in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. kpl 1,00 0,00
RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA)

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vhodnih 
vrat brez nadsvetlobe:
Velikost (svetla mera odprtine):
* najmanjša dopustna mera: 80 × 210 cm,
* največja mera: 90 × 210 cm.
Lastnosti vrat:
* zvočna izolativnost (laboratorijska meritev) ≥ 35 dB,
* klimatska kategorija B, tolerančni razred 2.
Podboj:
* vratni podboj iz MDF sredice, oblepljene s furnirjem,
* vgrajeni v steno (d ≤ 25 cm) v celotni širini špalete,
* obdelava vseh vidnih delov: furnirano - kot obstoječe stanje ali čim 
bolj podobno,
* zaključne letve zunaj in znotraj.
Vratno krilo:
* polno krilo z zvočnoizolativno sredico, obloženo s furnirjem,
* s "soft" robom,
* trojna 3D nasadila,
* obdelava: furnirano - kot obstoječe stanje ali čim bolj podobno,
* širokokotno kukalo,
* odpiranje: kot obstoječe.
Prag:
* nov lesen masiven hrastov prag,
* dimenzije: v širini vratnega podboja, dolžina kot svetla širina 
vratne odprtine, debelina: 2 - 2,5 cm,
* obdelava: skoblan, posneti robovi, lakirano s prozornim PU lakom,
* vidna pritrditev s poglobljenimi RF vijaki.
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

Kljuka:
* na obeh straneh,
* jeklena, robustne izvedbe, primerne za vhodna vrata,
* enoten ščit z varovalom proti lomu cilindra,
* vzorec ali fotografijo predhodno dostaviti v potrditev naročniku.
Zaklepanje:
* 5 točkovno zaklepanje
* ključavnica za cilindrični vložek,
* na zunanji strani mora biti cilindrični vložek poravnan s ščitom,
* vključno nov cilindrični vložek in 3 ključi.
Pri zasedenenih stanovanjih je dopustno, da so ohrani obostoječ 
cilindrični vložek.
Odbojnik:
* stenski odbojnik bele, sive ali rjave barve,
* nalepljen na steno z dvostranskim lepilnim trakom.
Tesnjenje:
* po celotnem obodu vrat - vključno na pragu,
* tesnilo v barvi podboja.
Upoštevati vsa potrebna dela za vgraditev vrat v obstoječo odprtino. kpl 1,00 0,00

1.02. Zamenjava ali premestitev oznake stavbe in dela stavbe:
* ponovno se namesti na vratni podboj.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječa gravirana oznaka: predhodno pazljiva odstranitev ter 
ponovna namestitev na prvotno lego z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječa oznaka na nalepki: izdelava in namestitev nove 
gravirane oznake z identičnimi podatki (lepljenje po celotni površini, 
trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; črn napis na beli 
podlagi),
* ni oznake: izdelava in namestitev nove gravirane oznake (lepljenje 
po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; 
črn napis na beli podlagi) - podatke za oznako poda naročnik. kpl 1,00 0,00

1.03. Zamenjava ali premestitev napisa s priimkom najemnika/ce:
* ponovno se namesti na steno ob vratih.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječi napis kot gravirana ali podobna tablica na vratnem krilu 
ali vratnem podboju: predhodno pazljiva odstranitev ter ponovna 
namestitev na steno ob vratih z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječi napis na nalepki na vratnem krilu ali vratnem podboju: 
izdelava in namestitev nove nalepke z identičnim napisom (UV in na 
vlago obstojen tisk; črn napis na beli podlagi). kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SUHOMONTAŽNA DELA
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

2.01. Kompletna izdelava, dobava in vgradnja suhomontažne zapore nad 
novimi vhodnimi vrati (sedaj nadsvetloba):
* izvedba kot tipska instalacijska stena z dvojno kovinsko 
podkonstrukcijo (C profili 50 mm) ter obojestransko oblogo (2 × 12,5 
mm) iz mavčnokartonskih plošč ter dvema izolacijskima slojema (2 × 
50 mm) - trde izolacijske plošče vložene v C stenske profile),
* skupne dimenzije do 90 × 45 cm (prilagojeno dejansko 
razpoložljivim meram),
* debelina suhomontažne zapore = debelina stene z vrati: > 15 cm.
Zahteve za material:
* obojestranska obloga iz trdih mavčnih plošč tipa DFH2IR (v skladu 
s SIST EN 520): 2 × 2 plošči d = 12,5 mm,
* kovinska podkonstrukcija po obodu suhomontažne zapore iz C 
stenskih profilov 50 mm,
* izolacijski sloj iz plošč iz trde kamene volne z izboljšanimi 
zvočnoabsorbcijskimi karakteristikami (specifična teža ≥ 100 kg/m3) -
debelina: 5 cm. kpl 1,00 0,00
SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

B.3. SLIKOPLESKARSKA DELA

3.01. Priprava suhomontažne zapore nad vrati za slikanje:
* izvedba na obeh straneh (v stanovanju in na skupnem hodniku oz. 
stopnišču pred stanovanjem) - skupaj do 1,0 m2,
* bandažiranje stikov,
* slikarska izravnava: 2× kitanje in brušenje. kpl 1,00 0,00

3.02. Slikarska popravila na obeh straneh stene z vrati:
* po potrebi predhodna izravnava površin in popravilo špalet,
* uporabi se enake vrste in barvne odtenke, kot je obstoječe stanje,
* število nanosov barve: do popolnega prekritja podlage,
* kadar je potrebno slikarsko popravilo, se obnovi slikanje cele 
stene, v kateri so vrata.

3.02.a. Stena na notranji strani (v stanovanju):
* slikanje z disperzijskimi barvami,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2. kpl 1,00 0,00

3.02.b. Na zunanji strani (na skupnem hodniku oz. stopnišču):
* običajna izvedba: spodaj pas višine do 1,5 m s pralno barvo, nad 
njo do stropa z disperzijsko barvo,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2 izvedbe s pralno barvo ter do 5,0 
m2 z disperzijsko barvo. kpl 1,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

II. Zamenjava vhodnih vrat:
Varianta: zapora nadsvetlobe; lakirano

A. GRADBENA DELA

A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE

1.01. Kompletna odstranitev obstoječih vhodnih vrat:
* enokrilna vhodna vrata z nadsvetlobo,
* skupne dimenzije ca. 90 × 250 cm,
* leseni plohasti podboji, vključno s prekrivnimi letvami,
* lesena obloga zunanjih vratnih špalet,
* vratni prag,
* leseno polno vratno krilo,
* polnilo nadsvetlobe: steklo ali vezana plošča ipd.,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja obstoječih obdelav tlakov in 
sten,
* vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin 
neposredno na prevozno sredstvo,
* odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije 
in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. kpl 1,00 0,00
RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA)

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vhodnih 
vrat brez nadsvetlobe:
Velikost (svetla mera odprtine):
* najmanjša dopustna mera: 80 × 210 cm,
* največja mera: 90 × 210 cm.
Lastnosti vrat:
* zvočna izolativnost (laboratorijska meritev) ≥ 35 dB,
* klimatska kategorija B, tolerančni razred 2.
Podboj:
* vratni podboj iz MDF sredice, oblepljene s furnirjem,
* vgrajeni v steno (d ≤ 25 cm) v celotni širini špalete,
* obdelava vseh vidnih delov: lakirano s PU lakom - kot obstoječe 
stanje ali čim bolj podobno,
* zaključne letve zunaj in znotraj.
Vratno krilo:
* polno krilo z zvočnoizolativno sredico, obloženo s furnirjem,
* s "soft" robom,
* trojna 3D nasadila,
* obdelava vseh vidnih delov: lakirano s PU lakom - kot obstoječe 
stanje ali čim bolj podobno,
* širokokotno kukalo,
* odpiranje: kot obstoječe.
Prag:
* nov lesen masiven hrastov prag,
* dimenzije: v širini vratnega podboja, dolžina kot svetla širina 
vratne odprtine, debelina: 2 - 2,5 cm,
* obdelava: skoblan, posneti robovi, lakirano s prozornim PU lakom,
* vidna pritrditev s poglobljenimi RF vijaki.
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

Kljuka:
* na obeh straneh,
* jeklena, robustne izvedbe, primerne za vhodna vrata,
* enoten ščit z varovalom proti lomu cilindra,
* vzorec ali fotografijo predhodno dostaviti v potrditev naročniku.
Zaklepanje:
* 5 točkovno zaklepanje
* ključavnica za cilindrični vložek,
* na zunanji strani mora biti cilindrični vložek poravnan s ščitom,
* vključno nov cilindrični vložek in 3 ključi.
Pri zasedenenih stanovanjih je dopustno, da so ohrani obostoječ 
cilindrični vložek.
Odbojnik:
* stenski odbojnik bele, sive ali rjave barve,
* nalepljen na steno z dvostranskim lepilnim trakom.
Tesnjenje:
* po celotnem obodu vrat - vključno na pripiri,
* tesnilo v barvi podboja.
Upoštevati vsa potrebna dela za vgraditev vrat v obstoječo odprtino. kpl 1,00 0,00

1.02. Zamenjava ali premestitev oznake stavbe in dela stavbe:
* ponovno se namesti na vratni podboj.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječa gravirana oznaka: predhodno pazljiva odstranitev ter 
ponovna namestitev na prvotno lego z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječa oznaka na nalepki: izdelava in namestitev nove 
gravirane oznake z identičnimi podatki (lepljenje po celotni površini, 
trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; črn napis na beli 
podlagi),
* ni oznake: izdelava in namestitev nove gravirane oznake (lepljenje 
po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; 
črn napis na beli podlagi) - podatke za oznako poda naročnik. kpl 1,00 0,00

1.03. Zamenjava ali premestitev napisa s priimkom najemnika/ce:
* ponovno se namesti na steno ob vratih.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječi napis kot gravirana ali podobna tablica na vratnem krilu 
ali vratnem podboju: predhodno pazljiva odstranitev ter ponovna 
namestitev na steno ob vratih z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječi napis na nalepki na vratnem krilu ali vratnem podboju: 
izdelava in namestitev nove nalepke z identičnim napisom (UV in na 
vlago obstojen tisk; črn napis na beli podlagi). kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SUHOMONTAŽNA DELA
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

2.01. Kompletna izdelava, dobava in vgradnja suhomontažne zapore nad 
novimi vhodnimi vrati (sedaj nadsvetloba):
* izvedba kot tipska instalacijska stena z dvojno kovinsko 
podkonstrukcijo (C profili 50 mm) ter obojestransko oblogo (2 × 12,5 
mm) iz mavčnokartonskih plošč ter dvema izolacijskima slojema (2 × 
50 mm) - trde izolacijske plošče vložene v C stenske profile),
* skupne dimenzije do 90 × 45 cm (prilagojeno dejansko 
razpoložljivim meram),
* debelina suhomontažne zapore = debelina stene z vrati: > 15 cm.
Zahteve za material:
* obojestranska obloga iz trdih mavčnih plošč tipa DFH2IR (v skladu 
s SIST EN 520): 2 × 2 plošči d = 12,5 mm,
* kovinska podkonstrukcija po obodu suhomontažne zapore iz C 
stenskih profilov 50 mm,
* izolacijski sloj iz plošč iz trde kamene volne z izboljšanimi 
zvočnoabsorbcijskimi karakteristikami (specifična teža ≥ 100 kg/m3) -
debelina: 5 cm. kpl 1,00 0,00
SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00

B.3. SLIKOPLESKARSKA DELA

3.01. Priprava suhomontažne zapore nad vrati za slikanje:
* izvedba na obeh straneh (v stanovanju in na skupnem hodniku oz. 
stopnišču pred stanovanjem) - skupaj do 1,0 m2,
* bandažiranje stikov, kpl 1,00 0,00

3.02. Slikarska popravila na obeh straneh stene z vrati:
* po potrebi predhodna izravnava površin in popravilo špalet,
* uporabi se enake vrste in barvne odtenke, kot je obstoječe stanje,
* število nanosov barve: do popolnega prekritja podlage,
* kadar je potrebno slikarsko popravilo, se obnovi slikanje cele 
stene, v kateri so vrata.

3.02.a. Stena na notranji strani (v stanovanju):
* slikanje z disperzijskimi barvami,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2. kpl 1,00 0,00

3.02.b. Na zunanji strani (na skupnem hodniku oz. stopnišču):
* običajna izvedba: spodaj pas višine do 1,5 m s pralno barvo, nad 
njo do stropa z disperzijsko barvo,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2 izvedbe s pralno barvo ter do 5,0 
m2 z disperzijsko barvo. kpl 1,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

III. Zamenjava vhodnih vrat:
Varianta: brez zapore nadsvetlobe; furnir

A. GRADBENA DELA

A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE

1.01. Kompletna odstranitev obstoječih vhodnih vrat:
* enokrilna vhodna vrata,
* dimenzije ca. 90 × 203 cm,
* leseni plohasti podboji, vključno s prekrivnimi letvami,
* leseno polno vratno krilo,
* prag,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja obstoječih obdelav tlakov in 
sten,
* vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin 
neposredno na prevozno sredstvo,
* odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije 
in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. kpl 1,00 0,00
RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA)

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vhodnih 
vrat brez nadsvetlobe:
Velikost (svetla mera odprtine):
* najmanjša dopustna mera: 80 × 200 cm,
* največja mera: 90 × 210 cm.
Lastnosti vrat:
* zvočna izolativnost (laboratorijska meritev) ≥ 35 dB,
* klimatska kategorija B, tolerančni razred 2.
Podboj:
* vratni podboj iz MDF sredice, oblepljene s furnirjem,
* vgrajeni v steno (d ≤ 25 cm) v celotni širini špalete,
* obdelava vseh vidnih delov: furnirano - kot obstoječe stanje ali čim 
bolj podobno,
* zaključne letve zunaj in znotraj.
Vratno krilo:
* polno krilo z zvočnoizolativno sredico, obloženo s furnirjem,
* s "soft" robom,
* trojna 3D nasadila,
* obdelava: furnir - enak ali čim bolj podoben obstoječemu,
* širokokotno kukalo,
* odpiranje: kot obstoječe stanje.
Prag:
* nov lesen masiven hrastov prag,
* dimenzije: v širini vratnega podboja, dolžina kot svetla širina 
vratne odprtine, debelina: 2 - 2,5 cm,
* obdelava: skoblan, posneti robovi, lakirano s prozornim PU lakom,
* vidna pritrditev s poglobljenimi RF vijaki.
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

Kljuka:
* na obeh straneh,
* jeklena, robustne izvedbe, primerne za vhodna vrata,
* enoten ščit z varovalom proti lomu cilindra,
* vzorec ali fotografijo predhodno dostaviti v potrditev naročniku.
Zaklepanje:
* 5 točkovno zaklepanje
* ključavnica za cilindrični vložek,
* na zunanji strani mora biti cilindrični vložek poravnan s ščitom,
* vključno nov cilindrični vložek in 3 ključi.
Pri zasedenenih stanovanjih je dopustno, da so ohrani obostoječ 
cilindrični vložek.
Odbojnik:
* stenski odbojnik bele, sive ali rjave barve,
* nalepljen na steno z dvostranskim lepilnim trakom.
Tesnjenje:
* po celotnem obodu vrat - vključno na pragu,
* tesnilo v barvi podboja.
Upoštevati vsa potrebna dela za vgraditev vrat v obstoječo odprtino. kpl 1,00 0,00

1.02. Zamenjava ali premestitev oznake stavbe in dela stavbe:
* ponovno se namesti na vratni podboj.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječa gravirana oznaka: predhodno pazljiva odstranitev ter 
ponovna namestitev na prvotno lego z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječa oznaka na nalepki: izdelava in namestitev nove 
gravirane oznake z identičnimi podatki (lepljenje po celotni površini, 
trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; črn napis na beli 
podlagi),
* ni oznake: izdelava in namestitev nove gravirane oznake (lepljenje 
po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; 
črn napis na beli podlagi) - podatke za oznako poda naročnik. kpl 1,00 0,00

1.03. Zamenjava ali premestitev napisa s priimkom najemnika/ce:
* ponovno se namesti na steno ob vratih.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječi napis kot gravirana ali podobna tablica na vratnem krilu 
ali vratnem podboju: predhodno pazljiva odstranitev ter ponovna 
namestitev na steno ob vratih z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječi napis na nalepki na vratnem krilu ali vratnem podboju: 
izdelava in namestitev nove nalepke z identičnim napisom (UV in na 
vlago obstojen tisk; črn napis na beli podlagi). kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarska popravila na obeh straneh stene z vrati:
* po potrebi predhodna izravnava površin in popravilo špalet,
* uporabi se enake vrste in barvne odtenke, kot je obstoječe stanje,
* število nanosov barve: do popolnega prekritja podlage,
* kadar je potrebno slikarsko popravilo, se obnovi slikanje cele 
stene, v kateri so vrata.

2.01.a. Stena na notranji strani (v stanovanju):
* slikanje z disperzijskimi barvami,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2. kpl 1,00 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

2.01.b. Na zunanji strani (na skupnem hodniku oz. stopnišču):
* običajna izvedba: spodaj pas višine do 1,5 m s pralno barvo, nad 
njo do stropa z disperzijsko barvo,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2 izvedbe s pralno barvo ter do 5,0 
m2 z disperzijsko barvo. kpl 1,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

IV. Zamenjava vhodnih vrat:
Varianta: brez zapore nadsvetlobe; lakirano

A. GRADBENA DELA

A.1. RUŠITVE IN ODSTRANITVE

1.01. Kompletna odstranitev obstoječih vhodnih vrat:
* enokrilna vhodna vrata,
* dimenzije ca. 90 × 203 cm,
* leseni plohasti podboji, vključno s prekrivnimi letvami,
* vratni prag,
* leseno polno vratno krilo,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja obstoječih obdelav tlakov in 
sten,
* vključno s čiščenjem, nakladanjem in prenosom ruševin 
neposredno na prevozno sredstvo,
* odvoz ruševin na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije 
in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki. kpl 1,00 0,00
RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA)

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih enokrilnih vhodnih 
vrat brez nadsvetlobe:
Velikost (svetla mera odprtine):
* najmanjša dopustna mera: 80 × 200 cm,
* največja mera: 90 × 210 cm.
Lastnosti vrat:
* zvočna izolativnost (laboratorijska meritev) ≥ 35 dB,
* klimatska kategorija B, tolerančni razred 2.
Podboj:
* vratni podboj iz MDF sredice, oblepljene s furnirjem,
* vgrajeni v steno (d ≤ 25 cm) v celotni širini špalete,
* obdelava vseh vidnih delov: lakirano s PU lakom - kot obstoječe 
stanje ali čim bolj podobno,
* zaključne letve zunaj in znotraj.
Vratno krilo:
* lpolno krilo z zvočnoizolativno sredico, obloženo s furnirjem,
* s "soft" robom,
* trojna 3D nasadila,
* obdelava vseh vidnih delov: lakirano s PU lakom - kot obstoječe 
stanje ali čim bolj podobno,
* širokokotno kukalo,
* odpiranje: kot obstoječe stanje.
Prag:
* nov lesen masiven hrastov prag,
* dimenzije: v širini vratnega podboja, dolžina kot svetla širina 
vratne odprtine, debelina: 2 - 2,5 cm,
* obdelava: skoblan, posneti robovi, lakirano s prozornim PU lakom,
* vidna pritrditev s poglobljenimi RF vijaki.
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

Kljuka:
* na obeh straneh,
* jeklena, robustne izvedbe, primerne za vhodna vrata,
* enoten ščit z varovalom proti lomu cilindra,
* vzorec ali fotografijo predhodno dostaviti v potrditev naročniku.
Zaklepanje:
* 5 točkovno zaklepanje,
* ključavnica za cilindrični vložek,
* na zunanji strani mora biti cilindrični vložek poravnan s ščitom,
* vključno nov cilindrični vložek in 3 ključi.
Pri zasedenenih stanovanjih je dopustno, da so ohrani obostoječ 
cilindrični vložek.
Odbojnik:
* stenski odbojnik bele, sive ali rjave barve,
* nalepljen na steno z dvostranskim lepilnim trakom.
Tesnjenje:
* po celotnem obodu vrat - vključno na pragu,
* tesnilo v barvi podboja.
Upoštevati vsa potrebna dela za vgraditev vrat v obstoječo odprtino. kpl 1,00 0,00

1.02. Zamenjava ali premestitev oznake stavbe in dela stavbe:
* ponovno se namesti na vratni podboj.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječa gravirana oznaka: predhodno pazljiva odstranitev ter 
ponovna namestitev na prvotno lego z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječa oznaka na nalepki: izdelava in namestitev nove 
gravirane oznake z identičnimi podatki (lepljenje po celotni površini, 
trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; črn napis na beli 
podlagi),
* ni oznake: izdelava in namestitev nove gravirane oznake (lepljenje 
po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 2 mm; 
črn napis na beli podlagi) - podatke za oznako poda naročnik. kpl 1,00 0,00

1.03. Zamenjava ali premestitev napisa s priimkom najemnika/ce:
* ponovno se namesti na steno ob vratih.
Ponudbena cena mora upoštevati izvedbo katerekoli od v 
nadaljevanju naštetih variant:
* obstoječi napis kot gravirana ali podobna tablica na vratnem krilu 
ali vratnem podboju: predhodno pazljiva odstranitev ter ponovna 
namestitev na steno ob vratih z dvostranskim lepilnim trakom 
(lepljenje po celotni površini, trak primeren za zunanjo uporabo, d ≤ 
2 mm),
* obstoječi napis na nalepki na vratnem krilu ali vratnem podboju: 
izdelava in namestitev nove nalepke z identičnim napisom (UV in na 
vlago obstojen tisk; črn napis na beli podlagi). kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarska popravila na obeh straneh stene z vrati:
* po potrebi predhodna izravnava površin in popravilo špalet,
* uporabi se enake vrste in barvne odtenke, kot je obstoječe stanje,
* število nanosov barve: do popolnega prekritja podlage,
* kadar je potrebno slikarsko popravilo, se obnovi slikanje cele 
stene, v kateri so vrata.

2.01.a. Stena na notranji strani (v stanovanju):
* slikanje z disperzijskimi barvami,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2. kpl 1,00 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

2.01.b. Na zunanji strani (na skupnem hodniku oz. stopnišču):
* običajna izvedba: spodaj pas višine do 1,5 m s pralno barvo, nad 
njo do stropa z disperzijsko barvo,
* v ceni mora biti zajeto do 5,0 m2 izvedbe s pralno barvo ter do 5,0 
m2 z disperzijsko barvo. kpl 1,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava 24 vhodnih vrat v stanovanja - vrata z lesenimi podboji
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

V. Zamenjava vhodnih vrat:
Doplačila

A. GRADBENA DELA

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO (MIZARSKA DELA)

1.01. Doplačila za podboje vrat:
* za stene, debeline večje od 25 cm do vključno 33 cm. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Doplačilo za slikanje z disperzijsko barvo:
Obračuna se kot razlika med skupno dejansko pobarvano površino in 
skupno predvideno količino v osnovnem popisu. m2 25,00 0,00

2.02. Doplačilo za slikanje s pralno barvo:
Obračuna se kot razlika med skupno dejansko pobarvano površino in 
skupno predvideno količino v osnovnem popisu. m2 25,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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