
4.3.3 POPIS MATERIALA in DEL

SPLOŠNO

Izvajalec naj v ponudbeni ceni upošteva:
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pred vgradnjo mora biti vsa izbrana oprema 

potrjena s strani investitorja in nadzora 

dodatne stroške potrebne za dokončanje izvedbenih del tako, da je pogodbeno 

dogovorjena cena končna

izdelavo dokumentacije o zanesljivosti objekta vključno z kazalom dokumentacije

ročni vnos sprememb v dokumentacijo PZI nastalih pri izvedbi 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in protipožarno varnost na delovišču

zavarovanje del in objekta

zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku

izdelavo načrta organizacije gradbišča na podlagi varnostnega načrta

stroške meritev, ki jih izvedejo neodvisnepooblaščene inštitucije (meritve hidrantov, 

gasilnih aparatov, preizkušanje ustreznosti in kavalitete pitne vode, …)

izdelavo delavniške dokumentacije in dostavo vzorcev

udeležbo na tehničnem pregledu objetka

tekoče in končno čiščenje objekta, gradbišča in javnih površin kakor tudi popravila 

poškodb cestišča, parkirnih in javnih površin nastalih s strani izvajalca

orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala, delovne odre

manipulativne stroške prevoza prenosa in dviga

takse za transportna sredstva in prevoze potrebne za izvedbo pogodbenih del

izdelavo tehnoloških načrtov za izvedbo del

takse za potrebe najema in ureditve zemljišča za deponijo skladno z Pravilnikom o 

ravnanju z gradbenimi odpadki 

takse za legalno komunalno odlagališče in ostale stroške komunale

izdelavo poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki
izvedbo preizkav, preizkusov, zbiranje izjav o skladnosti in certifikatov o vgrajeni 

opremi ter potrebno merilno opremo za izvedbo preizkusov

stroške začasnih priključkov na infrastrukturo potrebnih za izvedbo 

strojnoinštalacijskih del in njihovo porabo

dobavo in montažo strojnih inštalacij

kompleten potreben material, pomožni material

pripravljalna in zaključna dela

vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del

ureditev gradbišča v skladu s predpisi, vključno s stroški izdelava postavitve 

gradbiščne table



4.3.3.0

1 Stroški prevoza

kpl 1 0,00 € 0,00 €

2 Zavarovanje gradbišča

kpl 1 0,00 € 0,00 €

3 Zaključna dela in končno čiščenje objekta

kpl 1 0,00 € 0,00 €

4 Izobraževanje prevzemnika opreme, končne 

nastavitve delovnih parametrov in zagon 

opreme

kpl 1 0,00 € 0,00 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ: 0,00 €

SKUPNE POSTAVKE



4.3.3 POPIS DEL, MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV

4.3.3.1 PLINSKA INŠTALACIJA

Dobava in montaža

4.3.3.1.1 Pripravljalna in demontažna dela

1 Zapiranje plina v fasadni omarici, praznjenje

in izpihovanje interne plinske inštalacije

komplet 1

2 Demontaža obsotječih plinskih inštalacij v

prostoru kotlovnice

komplet 1

4.3.3.1.2 Interna plinska inštalacija

3 EM ventil za zemeljski plin (brez napetosti

zaprt NC), certificiran po EN 161, IP65 (s

priključnico po ISO 4400), tesnilo NBR,

tuljava NB35, 200V DC (priklop na 230VAC

preko priložene priključnice z usmernikom)

DN50 komplet 1

4 Jeklena brezšivna cev DIN 2448 St 35,4 oz.

Č.1211 vodena vidno, vključno z varilnimi

loki, antikorozijsko zaščitena z dvema

slojema premaza na peskano in razmaščeno

podlago ter z dvema slojema prekrivne barve

po lestvici RAL 1012, min. skupna debelina

slojem 140 mikronov, varilni, tesnilni in

pomožni montažni material

DN50 m 10

DN40 m 5

DN32 m 8

5 Protikorozijska zaščita cevovodov in podpor

po predhodnem čiščenju razmaščevanju,

mehanskem čiščenju in odpraševanju z

dvakratnim miniziranjem ter dvakratnim

prekrivnim premazom

komplet 1



6 Kaskadni zbirni odvodnik dimnih plinov

(B33) za postroj trikotlovske naprave,

postavitev v vrsti.

- Zbirni odvodnik dimnih plinov fi250 za 3-

kotlovski kaskadni postroj stenskih

kondenzacijskih plinskih kotlov, primerno za

priključitev posameznega kotla z koaksialnim

dimniškim priključkom premera 100/160.

Vključno revizijski zaključni kos fi 250 z

sifonom za iztok kondenzata, varovalo proti

povratnemu toku za vsak kotel ter

priključkom za jemanje vzorcev dimnih

plinov. Kot npr. Viessmann, naroč. št.

Z008386 kos 1

- Dimniški priključek posameznega kotla fi

150/100 mm  z nastavkom za meritve kos 3

- Strešna rozeta oziroma zaščita pred

vremenskimi vplivi in tesnjenje preboja,

primerno za dimik premera fi250 kos 1

- dimovodna cev fi250 vključno z konzolnimi

nosilci za pritrditev na steno m 8

- prezračevalna zaslonka D=250 mm kos 1

- koleno 90° fi250 kos 2

- tipska dimniška kapa dimnik premera 250

mm kos 1

- nosilne konzole za stensko fiksiranje

dimnika

komplet 1

7 Alarmna centrala MX 2000 z alarmno sireno,

bliskavico in dvema akumulatorjema za

rezervno napajanje, za montažo na zid, z

dodatnim relejskim modulom (za MX 2000),

s priključitvijo na postavljeno inštalacijo,

usmerjanje in izdelava poročil, komplet s

pritrdilnim materialom

komplet 1



8 Merilna glava za detekcijo eksplozivnega

plina (zemeljski plin) S-JP/Xe sestavljena iz

senzorja in razvodne omarice s priključnimi

sponkami. Senzorska merilna glava je

zgrajena iz kovinskega ohišja v

protieksplozijski zaščiti neprodirni okrov

(EEx d). Polprevodniški senzor. Montaža 15

cm pod stropnimi lučmi. Vključno z

ožičenjem premer 6 - 12 mm (M20x1.5) do

alarmne centralne, kalibriranjem in

nastavitvijo parametrov.

kos 1

4.3.3.1.3 Splošno

Dobava in montaža:

9 Barvne in pisne oznake na cevovodih,

zapornih ter regulacijskih elementih

regulatorjev, pokrivno barvanje ročic armatur

pš

10 Priklop plinskih trošil na razvod plina,

komplet z montažnim materialom

komplet 6

11 Povezava notranje plinske instalacije na

obstoječ priključek javnega plinovoda

komplet 1

12 Tlačni preizkus instalacije pred priklopom na

omrežje, izveden v skladu s predpisom (Ur.

list SRS št. 22/91) - prvi preizkus, s tehnično

dokumentacijo, brez preizkusa distributerja

plina

komplet 1

13 Pripravljalna dela komplet z zarisovanjem in

zaključnimi deli

komplet 1



14 Zavarovalni, transportni in splošni

manipulativni stroški

% 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ:



4.3.3.2 CENTRALNO OGREVANJE

Dobava in montaža:

4.3.3.2.1 Pripravljalna dela

1 Zapiranje in odsekovno praznjenje sistema

centralnega ogrevanja

komplet 1

2 Demontaža, razrez in deponiranje

obstoječega talnega plinskega kotla nazivne

moči 233 kW, vključno z sledečo opremo:

- zapiranje in praznjenje sistema centralnega

ogrevanja komplet 1

- talni plinski kotel Qn=233 kW, vključno vse

armature in varnostna oprema komplet 2

- membranska ekspanzijska posoda za

individualno varovanje generatorja toplote,

vključno povezovali vodi in priključna spojka komplet 2

- cevni razvodi dimenzije DN50 - DN100

(prirobnične izvedbe), vključno z izolacijo in

zaščitno pločevino, armature, merilna oprema

in povezave do razdelilca/zbiralca

centralnega ogrevanja. Komplet z ločevanjem

izolacije, razrezom in deponijo m 20

- 2x troslojna inox dimniška odvodna tuljava

fi250 z strešno kapo, vključno dimniški

priključek obešalni material m 20

- prestavitev obstoječe mehčalne naprave,

namenjene za polnjenje sistema centralnega

ogrevanja komplet 1

- demontaža obstoječih dotrajanih elektro-

motornih pogonov kos 6

- demontaža obstoječe regulacije centralnega

ogrevanja komplet 1

komplet 1



4.3.3.2.2 Generatorji toplote

3 Dobava in montaža stenskega plinskega

kondenzacijskega kotla Q=32,0 - 150,0 kW

(50/30°C), preizkušenega v skladu z

zahtevami evropske smernice za plinska

trošila 90/396/EEC, primernega za zemeljski

plin z delovanjem v skladu z oznako ''Modri

angel''. Primeren za obratovanje z ogrevnim

medijem (mehčana voda) skladno z

zahtevami proizvajalca kotla.

* Sestava kotla:

- zaprt zgorevalni prostor

- modulirani cilindrični MatriX gorilnik za

UNP; delovanje po DVGW, delovni list

G260 in stenski nosilec

- toplotni izmenjevalnik iz specialne, proti

koroziji odporne legirane aluminijeve zlitine

- prednastavljen za delovanje z zemeljskim

plinom

- Gotovo ocevje in ožičenje

- Barva oplaščenje s protikorozijsko zaščito na

bazi epoksidne smole: bela

- Naprava primerna za polnjenje z

protizmrzovalnim delovnim medijem glikol-

mehčana voda v koncentraciji 20%!

- Plinski priključek R 1''

- Kotlovski vtok/povratek fi54 (DN50)

- 2x zaporni ventil DN50

- odvod kondenzata preko integriranega sifona,

odtočne cevi PVC fi32 in kompletom

iztočnega ljaka

* Priključni komplet za kotel Qn=150 kW z

naslednjo vsebino:

- 3 stopenjska obtočna črpalka z WILO tip VI

Para 30/1-12 z navojnimi priključki

- 2 kroglični pipi s prehodnimi kosi Ø 54 mm

(navojni spoji s steznimi obroči)

- Protipovratni ventil DN50

- Polnilna/praznilna pipa kotla

- Plinski zaporni ventil DN32 z vgrajenim

termičnim varnostnim zapornim ventilom

(termovarovalom) z blokado pretoka pri

eksterni temperaturi 100°C za najmanj 30

min do temperature 630°C

- Toplotna izolacija priključnega kompleta



* koaksialni dimni priključni kos fi100/150 z

nastavkom za vzorčenje dimnih plinov

* konzola za montažo treh kotlov na steno

* Potopni tulec za senzor temperature vtoka

* Osnovka kotlovska regulacija

Ustreza proizvod VIESSMANN VITODENS

200-W, Qn=32-150 kW z opisano opremo,

tip trošila B33 z osnovnokotlovsko regulacijo

Vitotronic HC1B ali drug enakovreden ter

sistemsko kompatibilen proizvod. 

komplet 3

4 Vremensko vodena, digitalna regulacija

kaskadnega postroja treh kotlov in ogrevalnih

krogotokov:

- s strategijo zaporedja vklopov generatorjev

toplote

- za vodenje do dveh ogrevalnih mešalnih

krogotokov

- integriran sistem diagnoze

Osnovna priprava:

■ Omrežno stikalo

■ Dimnikarsko kontrolno stikalo

■ Optolink vmesnik za prenosni računalnik

■ Prikaz obratovanja in motenj

■ Priključni prostor za vtiče

– priključitev eksternih priprav preko

sistemskih vtičev

– vtiči se vstavijo neposredno v sprednjo

stran odprte regulacije

– priključitev porabnikov trifaznega toka

preko dodatnih močnostnih

kontaktorjev

Upravljalna enota:

■ Preprosto upravljanje omogočajo:

– grafični zaslon s prikazom besedila

– velika pisava in kontrasten črno-bel prikaz

– z vsebino povezana besedila za pomoč

■ Z digitalno stikalno uro

Upavljalne tipke:

– navigacija

– potrditev

– pomoč in dodatne informacije

– razširjen meni



Nastavitve:

– prostorska temperatura

– znižana prostorska temperatura

– temperatura sanitarne vode

– obratovalni program

– časovni programi za ogrevanje prostorov in

sanitarne vode ter cirkulacijo

– varčno obratovanje

– party obratovanje

– počitniški program

– ogrevalna krivulja

– kodiranja

– test izvajalcev

– preizkuševalno obratovanje

Prikazi:

– temperatura vtoka

– temperatura sanitarne vode

– informacije

– obratovalni podatki

– diagnostični podatki

– sporočila motenj

Funkcije:

■ Vremensko vodeno reguliranje temperature

naprave/kotlovne vode v večkotlovni napravi

s kotli Vitodens 200-W z regulacijo

Vitotronic 100, tip HC1B, (postopoma

znižano) in temperature vtoka

ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom

■ Krmiljenje regulacij Vitotronic 100, tip

HC1B, na ogrevalnih kotlih po poljubno

izbrani strategiji zaporedja vklopa kotlov

■ Elektronska omejitev maksimalne

temperature

■ Izklop črpalk ogrevalnih krogotokov v

odvisnosti od potrebe

■ Nastavitev variabilne kurilne meje

■ Zaščita proti blokiranju črpalk

■ Zbirno sporočilo motnje

■ Integriran sistem diagnoze

■ Adaptivno reguliranje temperature

ogrevalnika s prednostnim ogrevanjem

(črpalka ogrevalnega krogotoka izklopljena,

mešalni ventil zaprt)

■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne

vode (kratkotrajno ogrevanje na višjo

temperaturo)

■ Reguliranje akumulacijsko ogrevalnega

sistema z reguliranim tripotnim mešalnim

ventilom



Pribor:

- upravljalna enota z besedilno podporo in

osvetljenim zaslonom

- Komunikacijski modul kaskada

- Senzor zunanje temperature

- Senzor temperature vtoka

- Konzola za montažo na steno

Nastavitev obratovalnih programov, vključno

komplet ožičenje in komunikacijske

povezave zaznaval, pogonov in obtočnih

črpalk.

Ustreza proizvod VIESSMANN Vitotronic

300-K, tip MW2B z razširitvenim modulom

skladno z opisom ali drug enakovreden in

kompatibilen proizvod

komplet 1

5 Razširitveni kompleti za ragulacijo prirpave

tople sanitarne vode ter krmiljenje ogrevalnih

krogotokov.

Razširitveni modul za priključitev do treh

mešalnih krogotokov. Kot npr. Viessmann

Vitotronic 200-H, HK3B. komplet 2

Potopno uporovno temperaturno zaznavalo

NTC, 10 kOhm komplet 2

Potopno uporovno temperaturno zaznavalo

NTC, 10 kOhm, namenjeno za zajemanjte

temperature v hidravlični ločnici komplet 1

LON modul za vgradnjo v kaskadno

regulacijo v Vitotronic 333 MW2 komplet 1

Komunikacijski LON modul za vgradnjo v

Vitotronic 200 komplet 2

LON povezovalni vodnik (RJ45) dolžine 7 m

komplet 2

Zaključni upor za sistemsko BUS povezavo

(2 kosa) komplet 1

Komunikacijski modul Vitogate 300 za

povezavo v Viessmann LON sistem z

upravljanjem s pomočjo BACnet ali Modbus

ali sistem avtomatizacije komplet 1

komplet 1



6 Zunanje temperaturno tipalo, komplet z

ožičenjem, komunikacijsko povezavo do

centralnega digitalnega regulatorja,

montažnim okvirjem za montažo na steno ter

vijačnim materialom

Ustreza proizvod Danfoss ESMT

komplet 1

7 Hidravlične komponente kaskadne

priključitve postroja treh kotlov preko

hidravlične ločnice:

- Stenski nosilni okvir za montažo treh

stenskih kondenzacijskih kotlov nazivne

moči 150 kW

- Pritrditev kaskadnega dimniškega odvodnika

na strop

- 2x zaporni ventil DN50 (kotel) z navojnimi

priključki, komplet z EPDM tesnili, zaporno

ročico in montažnim materialom kpl 3

- 4x zaporni ventil DN100 (priključitev na

hidravlično ločnico) z prirobničnimi

priključki, komplet z protiprirobnicami,

EPDM tesnili, zaporno ročico in montažnim

materialom kpl 1

- Hidravlična ločnica z priprobničnimi

priključki in EPDM tesnili, namenjena za

hidravlično ločitev primarnega in

sekundarnega dela ogrevnega sistema.

Vključno toplotna izolacija, povezovalni vodi

na kaskadni postroj treh kotlov z priključki za

Rp 1/2 za varnostne in regulacijske naprave,

nogica za montažo na tla, odzračevalnim

lončkom, tulcem za vstavitev potopnega

uporavnega temperaturnega zaznavala,

praznilnim priključkom z izpustno pipico,

priključnim nastavkom za priključitev

membranske raztezne posode.

* Primerna za priključitev do treh kotlov

nazivne moči 150 kW. 250/150, PN6,

DN100.

* Priključek  ogrevalnega krogotoka DN100

* Priključek posameznega ogrevalnega kotla

G2''

* Maksimalni volumski pretok 25,8 m3/h

Kot npr Viessmann naroč. št. Z010 307 ali

druge nakovreden proizvod kpl 1



- Medsebojno povezan odvod kondenzata

sestavljen iz treh iztočnih lijakov povezanih v

odtočni sistem preko cevi fi32, vključno

priključitev na nevtralizacijsko napravo kpl 1

- Polnjenje sistema z mehčano vodo 11,2 °

dH, tertirano z biocidom kpl 1

- Zagon naprave, nastavitve delovnih

paramtrov, izobraževanje investitorja kpl 1

komplet 1

8 Nevtralizacijska naprava za večkotlovske

naprave 3x150 kW nazivne moči, sestavljena

iz dotoka DN20, odtoka DN20 in prelivne

odprtine.

komplet 1

9 Stoječa membranska ekspanzijska posoda za

zaprte sisteme ogrevanja skladno z EN 13831

in Direktivo o tlačni opremi 97/23/EC kot

npr. Reflex N400, V=400 L, sestoječ iz

sledeče opreme:

- nosilna konstrukcija z nogicami

- membrana

- tesnilni material

Tehnični podatki:

Nominalni volumen: V=400 l

Maksimalna dovoljena temperatura: 120°C

Maksimalni dovoljen nadtlak: 3 bar

Nastavitev tlaka plina v posodi: 1,0 bar

Priključek: Rp 3/4

komplet 1

10 Hitrozaporna spojka z izpustno pipico za

priključitev membranske ekspanzijske posode

kot npr. Reflex lockshield valve SU R 1 x 1,

komplet z tesnilnim materialom

Priključek: Rp3/4

PN 10 bar

Tmax= 120°C

komplet 1



11 Varnostni ventil za varovanje generatorja

toplote in ogrevnega sistema, komplet z

vzmetjo in iztočno pipico 

Kot npr. proizvod Pneumatex ali drug

enakovreden

Nazivni premer vtok: G 1 1/2''

Nazivni premer iztok: G2''

Kapaciteta Q=450 kW

tlak odpiranja: 2,5 bar

12 Varnostni omejevalec maksimalne

temperature skladno z EN60730-2-9.

Nastavitev Tmax=95°C komplet 1

13 Varnostni omejevalec maksimalnega tlaka

temperature skladno z EN 12828.

Nastavitev pmax=2,3 bar komplet 1

14 Varnostni omejevalec prenizkega tlaka

skladno z EN 12828.

komplet 1

4.3.3.2.3 Distribucija ogrevne in hladilne vode

15 3-točkovni elektro-motorni pogon za 3-potni

regulacijski sedežni ventil. AC 230V, DC 3P,

komplet z ožičenjem in nastavitvijo delovnih

parametrov.

pogon tip: SAS31.50 (400 N, 5.5 mm, AC

230 V, 3P, povratna vzmet, 120 s)

ali drugi enakovreden komplet 6

16 Manometer za meritve tlaka tekočin, z

merilno skalo p=0…6 bar, primeren za

maksimalno temperaturo medija 110°C,

komplet z plastičnim ohišjem, potopnim

tulcem 1/2", tesnilnim in montažnim

materialom

komplet 1



17 Termo za meritve temperature tekočin, z

merilno skalo T=0…120°C, primeren za

maksimalno temperaturo medija 110°C,

komplet z plastičnim ohišjem, potopnim

tulcem 1/2", tesnilnim in montažnim

materialom

komplet 2

4.3.3.2.4 Cevni razvodi

18 Povezava novih cevnih inštalacij centralenaga

ogrevanja na obstoječ razdelilec/zbiralec

centralnega ogrevanja.

DN 100 komplet 2

19 Črna varilna navojna cev po SIST EN 10216,

komplet z varilnimi loki očiščena in zaščitena

z dvakratnim premazom temeljne barve.

Komplet z dodatkom za razrez.

DN 100 m 23

20 Izolacijski cevaki HPS 035 AluR so okrogli

naviti in površinsko brušeni cevni izolacijski

element iz mineralne volne dolžine 1200 mm

z vzdolžnim rezom. Proizvod je enostransko

kaširan z aluminjasto folijo.

Negorljivi, vodoodbojni in kemično

nevtralni,

odporni na visoke temperature. Vključno

lepilo in zaščita proti poškodbam z ALU

Toplotna prevodnost: λ50=0,037 W/mK po

EN ISO 8794

Ustreza proizvod Knauf insulation HPS 035

AluR ali drug enakovreden

DN100; s=50 mm m 23



21 Standarden tipski konzolni, podporni in

obešalni material (kot npr. Hilti) ter fiksne

točke iz hladno cinkanih jeklenih profilov in

objemk, obešala namenjena za razvode

centralnega ogrevanja, vključno z vsem

vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom

kg 55

22 Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo

medija skladno z DIN 2405

komplet 1

4.3.3.2.5 Splošno

23 Izvedba meritev in reguliranje posameznih

vej porabnikov

komplet 1

24 Preizkusno obratovanje z zagonom sistema,

regulacijo vgrajenih armatur, meritve

pretokov, tlakov in temperatur skupaj z

izdelavo zapisnikov. Preizkusno obratovanje

v času 72h.

komplet 1

25 Navodila za obratovanje in vzdrževanje

celotnega sistema centralnega ogrevanja z

detajlnimi navodili za periodične preglede in

preizkuse

komplet 1

26 Izvedba tlačnega preizkusa centralnega

ogrevanja po porotokolu skladno z DIN

18380, komplet z izdelavo zapisnika

komplet 1

27 Polnjenje cevnega sistema ogrevanja z

mehčano vodo 11,2 ° dH kemične sestave

skladno z zahtevami proizvajalca kotla,

odzračevanje.

komplet 1



28 Zavarovalni, transportni in splošni

manipulativni stroški

% 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKUPAJ:



REKAPITULACIJA

4.3.3.0 SKUPNE POSTAVKE 0,00 €
4.3.3.1 PLINSKA INŠTALACIJA 0,00 €
4.3.3.2 CENTRALNO OGREVANJE 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €


