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1. POSEBNE ZAHTEVE 
 

 
• Izvajalec  mora zagotoviti servis za vso tehnološko, strojno in elektroopremo na čistilni 

napravi. Na na pisni poziv (priporočena pošta, faks, E-mail) odgovornega predstavnika 
naročnika se mora odzvati in pristopiti k odpravi napak s primernim številom ljudi ter potrebno 
opremo in materialom, v nujnih primerih najkasneje v roku 24 ur od poziva in v običajnih 
primerih najkasneje v roku 72 ur po pozivu v obdobju še minimalno tri leta po izdaji potrdila o 
prevzemu. Napaka mora biti odpravljena v roku 48 ur. V prvem letu oziroma v roku za 
reklamacijo napak (365 dni) nosi vse stroške servisa izvajalec. Po izdaji potrdila o izvedbi pa 
nosi stroške servisa naročnik. Pred izdajo potrdila o izvedbi mora izvajalec z naročnikom 
skleniti pogodbo o zagotavljanju servisa. 

 

• Začasni priklopi: Priklop na vodo si izvede izvajalec na svoje stroške iz obstoječe hidrantne 
mreže. Priklop električne energije izvede izvajalec na svoje stroške iz obstoječe trafo postaje. 
Na priključnem mestu bo moral predvideti odštevalni števec za elektriko in vodomerno uro za 
porabo vode.  
 

• Izvajalec mora v okviru pogodbenih del napraviti vse priključke komunalne infrastrukture za 
nemoteno obratovanje čistilne naprave, kot so: vodovod, elektrika, meteorna kanalizacija,… 
 

• Izvajalec mora napraviti prestavitve vse komunalne infrastrukture, na katero bo naletel pri 
izvedbi del in ni vrisana v kataster komunalnih vodov.  
 

• Izvajalec mora v okviru pogodbenih del redno čistiti površine, onesnažene zaradi njegovih 
dejavnosti. Osebna, transportna in druga vozila je potrebno pred izvozom na javno cesto 
očistiti nečistoč (predvsem kolesa).  
 

• Izvajalec mora v okviru varnostnega načrta predlagati organizacijo gradbišča ter v njem 
predvideti režim dela in pogoje na gradbišču ter le-tega uskladiti z naročnikom. 

 

• Izvajalec bo moral v teku izgradnje čistilne naprave za izcedne vode zagotoviti nemoteno 
obratovanje odlagališča in obstoječe čistilne naprave v obratovanju. 

 

• Ponudnik se zavezuje, da bo omogočil ogled referenčnih naprav za predvideno opremo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


