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SPLOŠNO: 

Vse detajle, materiale, obdelave in barve je potrebno podati v potrditev projektantu. Vse morebitne 
nejasnosti in odstopanja od projekta je potrebno pred izdelavo dogovoriti s projektantom. Za 
elemente ki se večkrat ponavljajo, je potrebno izdelati vzorce, na katerih bodo definirani standardi 
obdelave. Pri serijsko izdelovanih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise, slike 
izdelkov pa so simbolične in lahko vsak ponudnik nudi tudi boljše izdelke, če se s spremembo strinja 
projektant. Vsa odstopanja potrdi projektant na osnovi predhodno predstavljenega vzorca. Pri vseh 
vgrajenih in drugih elementih je potrebno vse mere preveriti na objektu. Pri vseh postavkah je 
potrebno upoštevati dobavo in montažo na objektu, vključno z vsem drobnim pritrditvenim 
materialom, čiščenjem in sprotnim odvozom embalaže in odpadkov.  

Izvajalec mora pri ponudbi in izvajanju upoštevati risbe in popise! 

Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje. 
Načrt notranje opreme v nekaterih delih (toalete) dopolnjuje PZI projektno dokumentacijo, zato sta 
izvajalca GOI del in notranje opreme na kraju samem dolžna uskladiti novo nastalo situacijo.  

Risbe so shematske. Pred izvedbo mora proizvajalec izdelati svoje delavniške risbe vseh elementov 
pohištva in notranje opreme. Delavniške risbe potrdi izključno projektant opreme ali njegov 
pooblaščenec. 

Izvajalec pohištva in notranje opreme je pred dokončno izvedbo dolžan predvsem: 

- izdelati vzorec vseh elementov pohištva ene tipične pisarne,  

- izdelati vzorce vseh oblog, 

- predstaviti vzorce vseh različnih stolov, 

- predstaviti vzorce vseh ostalih materialov, ki bodo tudi uporabljeni, ABS zaključkov, oblog, 
nasadil, ročajev, ključavnic  in vseh drugih materialov vgrajenih v notranjo opremo, 

Vse vzorce mora NUJNO potrditi projektant opreme ali njegov pooblaščenec. Vgradnja pohištva in 
ostale notranje opreme brez potrditve odg. proj. arh. NI DOVOLJENA in ob zaključku posla ne bo 
prevzeta! 

Vsi elementi notranje opreme, ki so predmet tega načrta notranje opreme morajo vsebovati vso 
montažno opremo in pribor, ki zagotavlja dokončno vgradnjo in nato funkcionalno uporabo vseh 
izdelanih in dobavljenih posameznih elementov ali sklopov notranje opreme. Vsa dodatna oprema in 
montažni pribor mora biti vsebovan in upoštevan v ponudbi, četudi ni posebej naveden. V enotni 
ceni morajo biti vsebovane tudi vse morebitne gradbene in obrtniške prilagoditve. V enotni ceni 
ponudbe mora biti vsebovano tudi končno čiščenje vse vgrajene notranje opreme, izdelava navodil za 
obratovanje ter vzdrževanje notranje opreme. 

Vsi serijsko izdelovani elementi opreme morajo imeti pridobljene vse ustrezne A-teste in/ali 
certifikate, ki jih mora izvajalec ob zaključku svojega posla predal nadzoru oziroma predstavnikom 
uporabnika. Enako bo ravnal tudi z vsemi uporabljenimi materiali, ki jih bo uporabil za izdelavo 
neserijskih elementov ali jih kako drugače vgradil v sklopu tega posla. Notranja oprema mora 
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ustrezati slovenski in evropski zakonodaji in pravilnikom, ki opredeljujejo posamezne elemente 
opreme. 

Delavniške načrte vseh jeklenih ali aluminjastih konstrukcij, kotnikov, profilov in ostale jeklene 
galanterije, ki je vgrajena v okviru načrta notranje opreme izdela izvajalec jeklenih ali aluminjastih 
konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja 
projekta. 

Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna pred izvedbo posameznega dela objekta preveriti 
posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med 
posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev 
... ) je potrebno nemudoma sporočiti odg.vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni 
dovoljeno! 

 

MATERIALI: 

Pohištvo je večinoma izdelano iz ivernih plošč 18mm, ki so obojestransko oplemenitene s papirji, 
impregniranimi z melaminsko smolo, zaščitenimi z ABS 2 ali 3mm nalimki, v barvah kot so določene 
na risbah ali popisu.  

Vsi deli pohištva, ki so izpostavljeni večji obrabi, pa so obojestransko oplemeniteni z ultrapasom 
(predvsem vse delovne površine – mize, pulti itd.). Delovne površine (mize, pulti) so praviloma v 
debelini 25mm. Vse obloge (police in perforirani paneli) radiatorjev so izdelane iz ivernih plošč 
18mm,  obojestransko oplemeniteni z ultrapasom, zaščitenimi z ABS 2 ali 3mm nalimki. 

V območjih potencialnega vlaženja pohištvenih elementov (obloge umivalnikov, kuhinjski elementi) 
se namesto navadnih ivernih plošč uporabljajo vlago odporne iverice, vedno obojestransko 
oplemenitene z ultrapasom in zaključene z 2mm ABS obrobami.  

Kuhinjski pulti (tajništvo, čajna kuhinja) so izvedeni iz MAX COMPACT plošč, debeline 30mm, stenske 
obloge kuhinjskih niš oz. nizov so prav tako iz MAX COMPACT plošč, deb. 20mm. Barve pultov in 
stenskih oblog določi arhitekt. 

Zamenjava barve iverala, ultrapasa ali ABS obrobe pred pričetkom izvajalskih del ne moreta vplivati 
na ceno izvedbenih del! Vse vzorce potrdita arhitekt in investitor. 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE ZA IZVEDBO NOTRANJE OPREME: 

Ponudba mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v popisu, tekstualnem delu in vseh načrtih 
notranje opreme. 

Opise posameznih elementov je nujno potrebno gledati v kombinaciji z vsemi grafičnimi 
prilogami, risbami in načrti, tako da si ponudnik ustvari popolno sliko. 

Uporaba popisa in opisa brez grafičnih delov projekta notranje opreme NI DOVOLJENA in gre v 
ponudnikov riziko. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma se 
šteje kot pomanjkljiva. 

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele 
projekta notranje opreme in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in 
presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga 
obravnava projekt opreme, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v 
tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih 
sestavnih delov projekta notranje opreme. Izvajalec opreme mora, če meni, da je to za 
nemoteno izvedbo potrebno, zahtevati vpogled tudi v načrte gradbeno inštalacijskih del. 

Vsak ponudnik z oddajo svoje ponudbe prav tako potrjuje, da je projekt notranje opreme popoln 
in da omogoča izvedbo predmetne notranje opreme. Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je 
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dobro preučil vso dokumentacijo in da je tehnično ter strokovno sposoben v popolnosti 
kvalitetno izvesti morebiti prevzete obveznosti. 

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno 
kontaktirati za to pooblaščenega predstavnika investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje 
vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so 
sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO. 

Popolna ponudba za izvedbo notranje opreme mora vsebovati tudi: 

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo in montažo del in materiala na objektu, 

- vse splošne in stalne stroške, ki so povezani z organizacijo in delom na gradbišču, 

- vse transportne stroške in stroške vseh prenosov v območju in izven območja gradbišča, 

- stroške porabe električne energije, vode in telefona, 

- stroške nakladanj in razkladanj, odvoza odpadkov in ostalega materiala, povezanega z 
deli za izvedbo opreme, na stalno deponijo izvajalca, 

- vse stroške preverjanja mer izvedenega stanja na kraju samem in prilagoditve opreme na 
izvedeno stanje, 

- vse stroške morebiti na novo potrebne izdelave atestne dokumentacije, certifikatov in 
potrdila o vgrajenih materialih, 

- vse stroške morebitnih popravil in odprave morebitno nastalih napak, ki bi v skladu z 
danimi garancijskimi izjavami nastali v garancijskem roku iz pogodbe, 

- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega 
vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), izdelavo 
navodil za obratovanje in navodila za vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti, 

- vse stroške morebiti zahtevanega pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete 
vgrajenih materialov, atestov, certifikatov in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela 
prevzemnika del, 

- vse morebitne stroške, ki so povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih 
materialov investitorju, 

- vse stroške vmesnih, sprotnih in finalnega čiščenja prostorov in opreme. 

 

Ponudba mora upoštevati pavšalne vrednosti za naslednja dela: 

- izdelava različnih manjših prebojev, prilagajanje odprtin, prilagajanje instalacij, zazidave in 
dodatno izsekavanje (štemanje) AB in zidanih sten ter tlakov za potrebe montaže različnih 
elementov notranje opreme, vključno z vrnitvijo vseh sten v prvotno stanje - izdelovanje 
raznih dodatnih izrezov v notranjo opremo, prilagajanje odprtin, krajšanje in daljšanje 
elementov, itd ... 

- različna drobna mizarska in strojna ter elektro instalacijska dela, 

- vsa notranja elektro in strojno instalacijska dela, ki se izvajajo znotraj elementov notranje 
opreme, vključno s strokovnim priklopom vgrajenih aparatur. 
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