
PONUDBA

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv:

Naslov:

PODATKI O PONUDBI

Št. ponudbe:

Datum ponudbe:

Veljavnost ponudbe:

Vrednost ponudbe (brez DDV): 0,00 €

OSNOVNI PODATKI

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

Naziv naročila: Zamenjava stavbnega pohištva na 
fasadnem obodu v praznih in zasedenih 
stanovanjih na večstanovanjskih objektih 
Pod gabri 17 do 19 in Pod gabri 31 do 33

Kratek naziv naročila: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod 
gabri 31-33

SKUPNA REKAPITULACIJA

Splošni pogoji izvedbe naročila upoštevano v enotnih cenah
Navodilo Covid-19 št. 3 za izvajalce upoštevano v enotnih cenah
Pod gabri 17-19 (vsa stanovanja) 0,00 €
Pod gabri 31-33 (vsa stanovanja) 0,00 €

Skupaj vsa stanovanja (brez DDV) 0,00 €
popust na enotne cene [v%]
Znesek popusta na enotne cene [v €] 0,00 €
Skupaj z upoštevanjem popusta brez DDV: 0,00 €

Naslovna stran ponudbenega predračuna s skupno rekapitulacijo 1 / 446



Naročnik:

Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.:

Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik:

0

POD GABRI 17-19

OSNOVNI PODATKI

Lokacija: Pod gabri 17-19, Celje
Etažnost: P+4
Dvigalo: ne

REKAPITULACIJA

Splošni pogoji izvedbe naročila upoštevano v enotnih cenah
Navodilo Covid-19 št. 3 za izvajalce upoštevano v enotnih cenah

Stanovanje 1, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 2, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 3, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 4, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA
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A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 5, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 6, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 7, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 8, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 9, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 10, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 11, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 12, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 13, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 14, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 15, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 16, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 17, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 18, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
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A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 19, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 20, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 21, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 22, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €
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Stanovanje 23, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 24, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 25, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 26, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 27, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
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OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 28, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 29, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 30, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 31, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 32, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 33, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 34, Pod gabri 17:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 35, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 36, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 37, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA
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A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 38, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 39, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 41, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 42, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 43, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 44, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 45, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 46, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 47, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 48, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 49, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 50, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 51, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 52, Pod gabri 19:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
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A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Pod gabri 17-19 skupaj vsa stanovanja (brez DDV): 0,00 €
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Naročnik:

Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.:

Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik:

0

POD GABRI 31-33

OSNOVNI PODATKI

Lokacija: Pod gabri 31-33, Celje
Etažnost: P+4
Dvigalo: ne

REKAPITULACIJA

Splošni pogoji izvedbe naročila upoštevano v enotnih cenah
Navodilo Covid-19 št. 3 za izvajalce upoštevano v enotnih cenah

Stanovanje 1, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 2, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 3, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 4, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA
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A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 5, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 6, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 7, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 8, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 10, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 11, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 12, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 13, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 14, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 15, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 16, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 17, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 18, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 19, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
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A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €
GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 20, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 21, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 22, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 23, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €
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Stanovanje 24, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 25, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 26, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 27, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 28, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €
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OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 29, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 30, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 31, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 32, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 33, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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B. OBRTNIŠKA DELA
B.1. STAVBNO POHIŠTVO 0,00 €
B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00 €

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 34, Pod gabri 31:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 36, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 37, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 38, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 39, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA
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A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 40, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 41, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 42, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 43, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €
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Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 44, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 45, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 46, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 47, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 48, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 49, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 51, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Stanovanje 52, Pod gabri 33:
A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
A.2. RUŠITVENA DELA 0,00 €
A.3. ZIDARSKA DELA 0,00 €

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00 €

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

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 0,00 €

Skupaj A.+B. (brez DDV): 0,00 €

Pod gabri 31-33 skupaj vsa stanovanja (brez DDV): 0,00 €
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 3,08 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 13,96 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna BV2 m1 5,88 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 4,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 17,04 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 

d l k
kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
i delek

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 - 20 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 4,59 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O5 m' 2,85 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O5 m1 5,57 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O5 (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 248x136+10 do 20  cm (mere preveriti na licu 
mesta),
* 1x enodelno in 1 x dvodelno okno z vogalnim profilom iz PVC 
profilov , vgrajeno vogalno v steni debeline cca. 28 cm in cca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z prozornim steklom (vrata z 
varnostnim prozornim steklom),
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15  cm.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O5 m1 8,42 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O2 m' 1,36 0,00
3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.

Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O2 m1 4,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA
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2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O2 m1 5,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 3,08 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 13,96 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj temno rjava in znotraj bele barve 
RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 4,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 17,04 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Pod gabri 17 6 48 / 446



Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 

d l k
kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
i delek

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 - 20 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 4,59 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O5 m' 2,85 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O5 m1 5,57 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O5 (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 248x136+10 do 20  cm (mere preveriti na licu 
mesta),
* 1x enodelno in 1x dvodelno okno z vogalnim profilom iz PVC profilov 
, vgrajeno vogalno v steni debeline cca. 28 cm in cca. 50 cm (glej 
sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z prozornim steklom (vrata z 
varnostnim prozornim steklom),
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15  cm.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O5 m1 8,42 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O2 m' 1,36 0,00
3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.

Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O2 m1 4,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Pod gabri 17 8 56 / 446



Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA
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2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno  barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O2 m1 5,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 3,08 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 13,96 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj temno rjava in znotraj bele barve 
RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 4,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 17,04 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 

d l k
kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
i delek

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 17 10 67 / 446



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 - 20 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 4,59 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O5 m' 2,85 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O5 m1 5,57 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O5 (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 248x136+10 do 20  cm (mere preveriti na licu 
mesta),
* 1x enodelno in 1x dvodelno okno z vogalnim profilom iz PVC profilov 
, vgrajeno vogalno v steni debeline cca. 28 cm in cca. 50 cm (glej 
sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z prozornim steklom (vrata z 
varnostnim prozornim steklom),
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15  cm.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O5 m1 8,42 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O2 m' 1,36 0,00
3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.

Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O2 m1 4,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA
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2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O2 m1 5,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 3,08 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 13,96 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj temno rjava in znotraj bele barve 
RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 4,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 17,04 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,88 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
šaplete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 

d l k
kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
i delek

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

Pod gabri 17 14 83 / 446



1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 - 20 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 4,59 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O5 m' 2,85 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O5 m1 5,57 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O5 (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 285x136+10 do 20  cm (mere preveriti na licu 
mesta),
* 1x enodelno in 1x dvodelno okno z vogalnim profilom iz PVC profilov 
, vgrajeno vogalno v steni debeline cca. 28 cm in cca. 50 cm (glej 
sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z prozornim steklom (vrata z 
varnostnim prozornim steklom),
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15  cm.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O5 m1 8,42 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O2 m' 1,36 0,00
3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.

Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O2 m1 4,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV2L ali BV2D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x224 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelna vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno 
debeline ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA
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2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O2 m1 5,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,84 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete za okno O4 m' 3,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 17 18 97 / 446



A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
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špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 17 19 107 / 446



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:

Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
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špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 17 23 126 / 446



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete za okno O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:

Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
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špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

3.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:

Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
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špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'. m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:
Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 1,94 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za balkonski sklop BS1 m' 0,97 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 7,38 0,00
špalete okrog okna O4 m' 3,87 0,00
špalete za balkonski sklop BS1 m' 6,62 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskega sklopa:

Oznaka: balkonski sklop BS1L ali BS1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 174x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno in vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno 
v steno debeline ca. 28 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 9,32 0,00
špalete okrog oken O4 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonski sklop BS1 m1 7,59 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
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špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* enodelna lesena okna,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna O7 m2 4,48 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,69 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo v obstoječih barvnih tonih, 
vse kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'.

m' 2,13 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O7 m1 4,48 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna O7 m2 4,48 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,69 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Pod gabri 19 37 190 / 446



Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m' 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m' 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,89 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
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špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna O7 m2 4,48 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,69 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 19 41 209 / 446



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m' 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m' 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,89 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
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špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'.

m' 2,13 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O7 m1 4,48 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno  barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna O7 m2 4,48 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,69 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m' 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m' 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* enodelna lesena okna,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,89 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
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špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'.

m' 2,13 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O7 m1 4,48 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Pod gabri 19 48 243 / 446



Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog okna O7 m2 4,48 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV2 m1 5,69 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x224+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 2,71 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m' 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m' 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,87 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

Pod gabri 19 50 254 / 446



1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Ob č '

m' 1,74 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O3 m' 0,97 0,00
za okno O4 m' 0,97 0,00
za okno O6 m' 2,17 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O3 m1 3,69 0,00
špalete okrog okna O4 m1 4,09 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O6 m1 4,89 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O3L ali O3D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O4L ali O4D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 28 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 10-15 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O6L ali O6D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 217x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno z vesnim stebričkom iz PVC profilov , vgrajeno v 
steno debeline cca. 50 cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje dvodelne predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O3 m1 4,66 0,00
špalete okrog oken O4 m1 5,06 0,00
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špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
špalete okrog oken O6 m1 7,06 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* lesena obroba - zapora toplotne izolacije (8/3),
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 6,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00
2.02. Kompletna izvedba odstranitve zunanje obloge na zgornji razširitvi 

okna:
* izolacija in zaključni sloj v deb. cca 10 cm,
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po m'.

m' 2,13 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00
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A.3. ZIDARSKA DELA

3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O1 m' 2,31 0,00
za okno O2 m' 2,72 0,00
za okno O7 m' 1,36 0,00

3.02. Zidarska obdelava prostora s toplotno izolacijo.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati opisanemu namenu,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

špalete okrog okna O1 m1 10,47 0,00
špalete okrog okna O2 m1 8,16 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV 1 m1 5,69 0,00
špalete okrog okna O7 m1 4,48 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj iz plasti akrila (PMMA) temno rjavi 
in znotraj bele barve RAL 9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O1L ali O1D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O2L in O2D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 50 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v temnorjavi barvi,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v temnorjavi barvi.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV1L ali BV1D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x244 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 50 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm,
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.04. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O7L ali O7D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136+20 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 50 
cm (glej sheme).
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 20-25 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 30-35 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.
Zunanja obroba:
* material: Al-u, deb. 1,5 mm
* zgornja in stranski špaleti,
* krivljena pločevina v barvi okenskega okvirja (12/4 cm),
* vijaki oz. pritrdila morajo biti inox v barvi obrobe.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.04.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.04.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 25 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O1 m1 12,78 0,00
špalete okrog oken O2 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O7 m2 5,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV1 m1 5,69 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 5,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O9 m' 1,06 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

Pod gabri 31 1 271 / 446



Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* demontaža ograje balkonskih vrat - za ponovno uporabo
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 1,66 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.2. Ograja (doplačilo k post. 1.02.):

* ponovna montaža ograje balkonskih vrat
* upoštevati vso predelavo s pleskanjem v kolikor bo potrebna.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 6,04 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 5,35 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O9 m' 1,06 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 5,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O9 m' 1,06 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* demontaža ograje balkonskih vrat - za ponovno uporabo
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 1,66 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.2. Ograja (doplačilo k post. 1.02.):

* ponovna montaža ograje balkonskih vrat
* upoštevati vso predelavo s pleskanjem v kolikor bo potrebna.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno  barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 6,04 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 5,35 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O9 m' 1,06 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* demontaža ograje balkonskih vrat - za ponovno uporabo
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 1,66 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.2. Ograja (doplačilo k post. 1.02.):

* ponovna montaža ograje balkonskih vrat
* upoštevati vso predelavo s pleskanjem v kolikor bo potrebna.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 6,04 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 5,35 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O9 m' 1,06 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 5,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA

Pod gabri 31 13 309 / 446



3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O9 m' 1,06 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* demontaža ograje balkonskih vrat - za ponovno uporabo
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 1,66 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.2. Ograja (doplačilo k post. 1.02.):

* ponovna montaža ograje balkonskih vrat
* upoštevati vso predelavo s pleskanjem v kolikor bo potrebna.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno barvo v obstoječih barvnih tonih, vse 
kompletno po navodilih dobaviteljev in v skladu z njihovimi 
sistemskimi rešitvami, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 6,04 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 5,35 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O9 m' 1,06 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O9L in O9D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 118x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* enodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje trodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža dvokrilnih balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O9 m1 4,84 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 10,07 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV5L ali BV5D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV5L ali BV5D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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2.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* enodelna lesena okna,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV5L ali BV5D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 97x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* dvodelne notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog oken O11 m2 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* * lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* dvodelne notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog oken O11 m2 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* dvodelne notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog oken O11 m2 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 4,00 0,00
RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O11 m' 3,32 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O11L ali O11D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 166x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje dvodelne alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x226 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
1.02.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 2,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O11 m1 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV3 m1 12,92 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.
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Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
1.01.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* dvodelne notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 3,00 0,00
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1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog oken O11 m2 12,08 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 2,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 1,36 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:

Oznaka: balkonska vrata BV4L ali BV4D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x245 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Pod gabri 33 51 441 / 446



Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 5,44 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV4 m1 5,67 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.
Naziv n.: Zamenjava oken Pod gabri 17-19 in Pod gabri 31-33
Ponudnik: 0,00

poz. opis postavke enota količina enotna cena količina × cena

A. GRADBENA DELA

A.1. PRIPRAVLJALNA DELA

1.01. Kompletna izvedba del in organizacijskih ukrepov:
* za ureditev in organizacijo delovišča,
* za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* za preprečitev neželenih vremenskih in podobnih vplivov v času 
izvedbe del,
* za preprečitev neželenega vstopa in/ali vloma tretjih oseb v 
stanovanje v času izvedbe del.
Obseg del in ukrepov, trajanje ter število ponovitev oceni ponudnik 
sam tako, da bodo ves čas izvedbe izpolnjene prej naštete zahteve.
V času izvedbe kakršnihkoli del na oknih mora izbrani ponudnik na 
primeren način zagotoviti, da je ob stavbi pod okni preprečeno 
zadrževanje in gibanje oseb in vozil (npr. z ograditvijo in označitvijo 
nevarnega območja). kpl 1,00 0,00

1.02. Kompletna izvedba zaščite pred poškodovanjem, zamazanjem in 
prašenjem:
* obstoječih fasadnih površin in drugih elementov na fasadi, ki niso 
predmet zamenjave,
* notranjosti stanovanja, v katerem se izvajajo dela (samo parket),
* dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje gradbenih 
odpadkov ter začasnih deponij.
Po potrebi in v odvisnosti od trajanja in tehnologije izvedbe predvideti 
tudi večkratno namestitev in odstranitev zaščite. kpl 1,00 0,00

1.03. Sprotno dnevno in končno čiščenje:
* vseh dostopnih poti do stanovanja, mest za začasno odlaganje 
gradbenih odpadkov ter začasnih deponij,
* vseh prostorov stanovanja, v katerih se izvajajo dela (razen pri 
praznih še neprenovljenih stanovanjih).

kpl 1,00 0,00
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00

A.2. RUŠITVENA DELA

2.01. Kompletna izvedba odstranitev oken:
* lesena okna, balkonski sklopi in balkonska vrata,
* vključno zunanje in notranje okenske police,
* vključno obstoječa notranja senčila (žaluzije),
* vključno obstoječa zunanja senčila v kolikor so nameščena (rolete, 
žaluzije),
* pazljiva odstranitev brez poškodovanja fasade,
* vključno z grobim čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, 
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.
Obračun po številu oken.

2.01.1. Okna velikosti od 1,0 do 2,0 m2. kpl 3,00 0,00
2.01.2. Okna velikosti od 2,0 do 4,0 m2. kpl 1,00 0,00

RUŠITVENA DELA SKUPAJ: 0,00

A.3. ZIDARSKA DELA
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3.01. Kompletna izvedba zidarske priprave za zunanjo okensko polico v
naklonu 3 %.
Obseg del:
* priprava površine: predhodno odpraševanje in vlaženje površine,
* prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz.
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca),
* ravnost in obdelava povšine mora zadoščati pritrditvi zunanje police,
Debelina in število nanosov skladno z navodili dobavitelja ometa
(ročno vgrajevanje). Vsi sloji in sestavine od istega dobavitelja.
Obračun po m'.

za okno O8 m' 2,72 0,00
za okno O10 m' 2,36 0,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1. STAVBNO POHIŠTVO

Zahteve za vsa okna:
* toplotna prehodnost okna Uw ≤ 0,9 W/m2K,
* zrakotesnost: razred najmanj 3 po SIST EN 12207,
* vodotesnost: razred najmanj 9A po SIST EN 12208,
* zvočna izolativnost (Rw): najmanj 33 Db,
* barve PVC profilov: zunaj bele in znotraj bele barve RAL 
9010.

1.01. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:
Oznaka: okno O8L ali O8D (glej skice in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 136x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* dvodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline cca. 40 
cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 3,00 0,00
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1.01.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 1 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek. kpl 2,00 0,00

1.01.2. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.01.):
* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02. Kompletna izdelava, dobava in montaža okna:

Oznaka: okno O10L in O10D (glej sheme in tlorise)
Mere in opis:
* nazivna mera: 236x136 cm (mere preveriti na licu mesta),
* trodelno okno iz PVC profilov , vgrajeno v steno debeline ca. 40 cm 
(glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev s prozornim steklom.
Zunanja polica:
* aluminjasta polica s tipskimi stranskimi zaključki širine 18-23 cm 
(vse v barvi rolete)
Notranja  polica:
* iz umetne mase (bela barva RAL 9010); notranja  polica mora imeti 
stranske zaščite in izvedena brez ostrih robov širine 20-25 cm,
Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.02.1. Zunanja senčila (doplačilo k post. 1.02.):

* na jugu in zahodu (v ložah in balkonih odpadejo),
* dvodelne zunanje predokenske alu rolete v beli barvi RAL 9010,
* tovarniško predizolirana kaseta,
* število emenetov - 2 element (glej sheme),
* upravljanje senčil: na ročni pogon s trakovi,
* revizijski dostop za servisiranje rolete s spodnje strani,
* alu lamele polnjene z izolacijsko peno,
* vodila: v beli barvi RAL 9010.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
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1.03. Kompletna izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat:
Oznaka: balkonska vrata BV3L ali BV3D (glej sheme in tlorise)  
Mere in opis:
* nazivna mera: 77x229 cm (mere preveriti na licu mesta),
* vrata iz PVC profilov z visokim pragom , vgrajeno v steno debeline 
ca. 40 cm (glej sheme),
* odpiranje okoli  vertikalne in horizontalne osi - razvidno po shemi.
Okovje, priprave za odpiranje/zapiranje:
* pololiva iz barvanega aluminija (bela barva RAL 9010),
Zasteklitev:
* troslojna izolacijska zasteklitev z varnostnim prozornim steklom.

Tesnjenje med krili in okvirji:
* število tesnil mora zadoščati zahtevam glede toplotne prehodnosti, 
zrakotesnosti, vodotesnosti in zvočne izolativnosti,
* tesnila v barvi PVC profilov.
Tesnjenje med oknom in steno:
* izvedba po principu "tesnjenja v treh ravneh" (t.i. RAL montaža),
* glej splošne pogoje izvedbe naročil.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
1.03.1. Notranja senčila (doplačilo k post. 1.03.):

* na severu, vzhodu, balkonih in ložah,
* notranje alu žaluzije (RAL 9010) na vrvični pogon.

Vključno vsa pomožna in pripravljalna dela, prenosi in transporti ter 
drobni, pritrdilni in tesnilni material, vse za kompletno dokončan 
izdelek.

kpl 1,00 0,00
STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00

B.2. SLIKOPLESKARSKA DELA

2.01. Slikarsko popravilo špalet:                                                                
- povprečna širina notranjih špalet: cca. 17 cm,                                  
- predhodna odstranitev vseh slabo vezanih delcev,                         
- prednamaz za boljšo sprijemnost ter (po potrebi) zidarska oz. 
debeloslojna izravnava (na cementni osnovi, brez vsebnosti mavca)
- priprava površin in vogalov za slikarsko obdelavo,                             
- po potrebi dobava in vgradnja vogalnikov na stik špalet s površino 
stene,                                                                                              
-  slikarska izravnava s paropropustno slikarsko izravnalno maso: 2 x  
glajenje in brušenje,                                                            
- 2 x slikanje s paropropustno belo barvo, vse kompletno po navodilih 
dobaviteljev in v skladu z njihovimi sistemskimi rešitvami, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

špalete okrog oken O8 m1 10,88 0,00
špalete okrog oken O10 m1 7,44 0,00
špalete okrog balkonskih vrat BV5 m1 5,55 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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