
JN: »Izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del ter odprava posledic škode po naravnih nesrečah na javnih cestah v Občini Dobrna za leto 2018«

PONUDBENI PREDRAČUN PO POSAMEZNIH DELIH IN STORITVAH

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

Z. ŠT. OPIS DEL IN STORITEV M. E. KOL.
EUR / ENOTO 

BREZ DDV 

SKUPAJ EUR 

BREZ DDV 

1.
Čiščenje naplavin v debelini do 10 cm z odvozom na deponijo do 5 km – 

strojno
m³ 20 0,00

2. Strojno pometanje in pranje vozišča (komplet) ura 50 0,00

3.
Žaganje in odstranjevanje dreves in panjev (nad φ 10 cm do φ 30cm) z 

odlaganjem lesa na deponijo
kos 10 0,00

4. Odstranjevanje splazelega materiala s premetom materiala m
3 100 0,00

5.
Odstranjevanje splazelega materiala z nalaganjem in odvozom na 

deponijo do 5 km
m

3 100 0,00

6.

Nasip poškodovane voziščne konstrukcije s tamponskim materialom ter 

grobim profiliranjem in valjanjem  (vključno z dobavo,  prevozom ,  

vgrajevanjem in uvalanjem materiala)

m³ 2.000 0,00

7.

Obnova gramozne bankine s tamponom II,  v  predpisanih naklonu (cca. 

7%),  s planiranjem in uvaljanjem, širine cca. 60 cm (vključno z dobavo, 

prevozom, vgrajevanjem in uvaljanjem materiala)

m
1 5.000 0,00

8.

Obnova gramozne bankine s tamponom II,  v  predpisanih naklonu (cca. 

7%)  s planiranjem in uvaljanjem, širine cca. 60 cm (vključno z dobavo, 

prevozom, vgrajevanjem in uvaljanjem materiala)

m3 90 0,00

KRPANJE ASFALTNIH CEST

9. Zarez asfalta ter premaz z dilaplastom, debeline do 10 cm m
1 500 0,00

10.

Strojno rušenje asfalta v debelini 8 cm, z direktnim nakladanjem in 

odvozom na deponijo (do 10 km), vključno z upoštevanjem stroškov 

deponije

m
2 500 0,00

11.

Komplet priprava podlage za razširitev obstoječe asf. ceste ali za 

izvedbo asf. mulde na praviloma že utrjeni podlagi, z razbrazdanjem 

površine, z grobo in fino pripravo potrebne nivelete, z uvaljanjem te do 

optimalne zbitosti, za položitev asfalta oz. izvedbo asf. mulde širine 60 

cm ob obst. asf. cesti.

m
2 300 0,00

12.

Komplet priprava podlage za razširitev ceste ali za  izvedbo asfaltne 

mulde ob obstoječi asfaltni cesti,  (izkop, nakladanje z odvozom, valjanje 

posteljice, zasip tamponskega materiala v debelini 30 cm s 

komprimiranjem do optimalne zbitosti, groba in fina priprava nivelete  za 

položitev asfaltnih slojev in izvedbo mulde)

m3 100 0,00

13.

Komplet priprava podlage za razširitev, utrditev ali izvedbo asfaltne 

ceste,  v globini 40 cm  (izkop, nakladanje z odvozom do 10 km, valjanje 

posteljice, zasip s tamponom v debelini 40 cm s komprimiranjem do 

optimalne zbitosti ter groba in fina priprava nivelete za izvedbo asfaltnih 

slojev)

m
2 100 0,00

14. Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0-32 mm m3 50 0,00

15. Asfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 16 Surf B70/100 A4 - ročno m
2 500 0,00

16. Asfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 16 Surf B70/100 A4 - strojno m
2 200 0,00

17.
Aasfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 22 base B50/70 A3 in 3 cm z 

maso AC 4 Surf B50/70 A4 - strojno
m

2 200 0,00

18.
Aasfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 22 base B50/70 A3 in 3 cm z 

maso AC 4 Surf B50/70 A4 - ročno
m

2 200 0,00

19. Asfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 16 Surf B70/100 A4 - mulda m
1 100 0,00

20.
Aasfaltiranje v sistemu 6 cm z maso AC 22 base B50/70 A3 in 3 cm z 

maso AC 4 Surf B50/70 A4 - izvedba mulde 
m

1 50 0,00

21.
Dobava in postavitev pocinkane varnostne odbojne cestne ograje, 

komplet izvedba 
m

1 40 0,00

VZDRŽEVALNA IN OBNOVITVENA DELA TER ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE PO NARAVNIH NESREČAH NA JAVNI CESTAH V

OBČINI DOBRNA ZA LETO 2018

ODSTRANJEVANJE MATERIALA IN ČIŠČENJE VOZIŠČA

PRIPRAVA VOZIŠČA  MAKADAM IN ASFALTIRANJE

IZVAJANJE DRUGIH DEL ZA ZAVAROVANJE IN ODVODNJAVANJE VOZIŠČA
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22.
Izkop - strojno čiščenje jarka 0,25 m3/m za odvod vode z odmetom 

izkopanega materiala na stran, z razplaniranjem 
m

1 5.000 0,00

23.
Izkop - strojno čiščenje jarka 0,25 m3/m za odvod vode z  nakladanjem 

na kamion in odvozom na deponijo do 3 km 
m1 5.000 0,00

24. Čiščenje prepustov in vtočnih jaškov, strojno in ročno (80/20) m
1 100 0,00

25.

Strojni  izkop - čiščenje obcestnih jarkov do širine zgoraj 150 cm in cca. 

60 cm spodaj ter globine 70-120 cm z odmetom materiala na stran z 

razplaniranjem in ureditvijo ceste in brežin  

m
1 5.000 0,00

26.

Strojni izkop - čiščenje obcestnih jarkov do širine zgoraj 150 cm in cca. 

60 cm spodaj ter globine 70-120 cm z nakladanjem izkopanega 

materiala na kamion in odvozom na deponijo do 6 km. 

m
1 5.000 0,00

SPLOŠNO 

27.
Rušenje obstoječih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom na 

deponijo do 5km
m

1 50 0,00

28.

Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25/100 cm, vključno z 

dobavo betona C20/25 za izdelavo betonske podlage ter obbetoniranje 

(0,12 m3/m1)
m

1 50 0,00

29.
Strojni izkop zemljine III.- IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom 

v nasip do 5 km
m

3 100 0,00

30. Strojni izkop materiala III. - IV. ktg z odmetom na stran in planiranjem m
3 100 0,00

31.

Strojni izkop materiala ali gramoza IV.- V. ktg. z nakladanjem na kamion 

in odvozom na razdaljo do 6 km in vgrajevanjem v plasteh do 30 cm s 

komprimiranjem do optimalne zbitosti in kontrolo zbitosti

m
3 100 0,00

32.

Strojni izkop materiala ali gramoza IV.- V. ktg. z nakladanjem na kamion 

in odvozom na razdaljo do 6 km s posipavanjem in profiliranjem ceste v 

povprečni debelini do 5 cm ter uvaljanjem materiala  do optimalne 

zbitosti  

m
3 100 0,00

33. Strojno pikiranje hribine V. - VI. ktg v masivu m
3 100 0,00

34.
Pikiranje hribine V. - VI. ktg. z odmetom na stran za ureditev odvodnih 

jarkov ali razširitev ceste 
m

3 100 0,00

35.

Dobava, prevoz in vgrajevanje LOMLJENCA 0-150 mm iz kamnoloma, ki 

ga določi naročnik (kot npr. Pirešica, Andraž,...) v slojih do 30 cm v 

spodnji ustroj ceste  Upoštevati prevoz kamnolom - Dobrna + cca 10 km  

m
3 500 0,00

36.

Dobava, prevoz in vgrajevanje TAMPONA II iz kamnoloma, ki ga določi 

naročnik ( kot npr. Pirešica, Andraž,...) v slojih do 30 cm, izvedba 

predpisanih prečnih in vzdolžnih nagibov ceste s komprimiranjem do 

optimalne zbitosti ter kontrolo zbitosti. Upoštevati prevoz kamnolom - 

Dobrna + cca 10 km

m
3 500 0,00

37.

Profiliranje makadamskega vozišča z buldožerjem v skladu z željenim 

končnim stanjem urejenosti makadamskih cest v občini - obračun po m
1 

ceste (povprečna širina ceste - vozišča je 4 m)

m
1 2.000 0,00

38.
Uvaljanje profiliranega profila ceste z valjarjem (obračun po m

1 

sprofilirane ceste). Povprečna širina ceste - vozišča je 4 m.
m

1 1.000 0,00

39.
Prevoz gramoza s kamionom iz kamnoloma, ki ga določi naročnik (kot 

npr. Pirešica, Andraž, Paka, Liboje,…) do Dobrne + cca. 10 km 
m

3 300 0,00

40.

Komplet dobava in izvedba cevnega prepusta fi 40 z vtokom in iztokom, 

kot npr. tip NIVO (AB cevi z vgrajenim tesnilom) - upoštevati potreben 

izkop zemljine IV.-V. ktg., pripravo jarkov ter posteljice, montažo cevi in 

jaškov, zasip jarkov ter zasip prepusta z gramozom (po SIST EN 1610). 

Minimalna globina prepusta - teme cevi mora biti minimalno 60 cm.

m
1 16 0,00

41.

Komplet dobava in izvedba cevnega prepusta fi 50 z vtokom in iztokom, 

kot npr. tip NIVO (AB cevi z vgrajenim tesnilom) - upoštevati potreben 

izkop zemljine IV.-V. ktg., pripravo jarkov ter posteljice, montažo cevi in 

jaškov, zasip jarkov ter zasip prepusta z gramozom (po SIST EN 1610). 

Minimalna globina prepusta - teme cevi mora biti minimalno 60 cm.

m
1 16 0,00

42.

Komplet dobava in izvedba cevnega prepusta fi 60 z vtokom in iztokom, 

kot npr. tip NIVO (AB cevi z vgrajenim tesnilom) - upoštevati potreben 

izkop zemljine IV.-V. ktg., pripravo jarkov ter posteljice, montažo cevi in 

jaškov, zasip jarkov ter zasip prepusta z gramozom (po SIST EN 1610). 

Minimalna globina prepusta - teme cevi mora biti minimalno 60 cm.

m
1 16 0,00

43.

Kompletna dobava in izdelava vtočnih objektov 100/100/80 iz lomljenca 

na betonski podlagi deb. 20 cm z ustreznim naklonom brežin in 

oblikovanim dnom - muldo za lažji odtok vode

kom 5 0,00
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44.

Komplet dobava in izvedba drenaže - rigole ob cesti, izkop in odvoz 

odvišnega materiala, drenažne perforirane cevi MIDREN fi 100 mm ter 

drenažni zasip z granulatom 16-32 mm - 0,2 m
3
/m rigole s položitvijo PP 

polsti 2 m
2
/m (obračun po m

1
 izvedene drenaže - rigole)

m
1 100 0,00

45.

Dobava bet. cevi fi 60 in izvedba vtočnega objekta pri cestnih prepustih 

vključno z oblikovanjem mulde za odtok vode in betonskim pokrovom fi 

60

kom 5 0,00

46.

Kompletna izvedba peskolovov iz BC cevi fi 40 cm z LTŽ rešetko 40/40 

cm (40 t), z obbetoniranjem, vključno s predhodnim rušenjem 

obstoječega jaška ter odvozom na deponijo

kpl 5 0,00

47.
Dobava in polaganje kanalet kot npr. tip NIVO - male kanalete z zobom 

za zaklinjanje
m

1 10 0,00

48.
Dobava in polaganje kanalet iz polovičk betonskih cevi fi 40 na pero in 

utor
m

1 10 0,00

STROJNA DELA

49. Strojna dela z buldozerjem - srednjim (npr. CAT D5H) ura 30 0,00

50. Razna strojna dela z rovokopačem (npr. ICB) ura 500 0,00

51. Rovokopač - nakladač veliki npr. LIBCHER (bager goseničar) ura 30 0,00

52. Rovokopač - nakladač mali (bager goseničar) ura 30 0,00

53. Valjar veliki ura 100 0,00

54. Valjar mali ura 30 0,00

55. Greder ura 30 0,00

56. Traktor (s priključki, prikolico in desko za urejanje cest) ura 300 0,00

57. Tovorno vozilo 10 -12 ton ura 200 0,00

58. Piker - veliki (kot napr. Atlas skopko 2 t) ura 100 0,00

59. Strojna košnja grmičevja in trave ob cesti (komplet) - mulčar ura 100 0,00

60. Buldozer  - veliki (npr. COMATSU D58)  - stojnina ura 1 0,00

61. Buldozer - srednji (npr. CAT D5H)  - stojnina ura 1 0,00

62. Buldozer - mali (npr. CAT D4H)  - stojnina ura 1 0,00

63. Rovokopač npr. ICB - stojnina ura 1 0,00

64. Rovokopač- nakladač veliki npr. LIBCHER- stojnina ura 1 0,00

65. Rovokopač - nakladač mali (bager goseničar) - stojnina ura 1 0,00

66. Valjar veliki - stojnina ura 1 0,00

67. Valjar mali - stojnina ura 1 0,00

68. Tovorno vozilo 10 -12 ton - stojnina ura 1 0,00

69. Greder - stojnina ura 1 0,00

70. Traktor - stojnina ura 1 0,00

71. Piker veliki - stojnina ura 1 0,00

72. Piker mali - stojnina ura 1 0,00

RAZNO

73. Delavec - NK ura 50 0,00

74. Delavec - PK ura 50 0,00

75. Delavec - VK ura 50 0,00

76. 0,00

77. POPUST

78. SKUPAJ BREZ DDV IN S POPUSTOM

79. 22% 0,00

80. 0,00

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

DDV

SKUPAJ Z DDV IN S POPUSTOM

SKUPAJ BREZ DDV
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