
  

Investitor: ADRIA Turistično podjetje s.p.,

Jadranska cesta 25,

SI-6280 Ankaran

  

Objekt: SE HOTEL ADRIA UPRAVA   

Datum:         Poljčane, maj 2022

1 EI01 - ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO 0,00 €

2 EI02 - KROVSKI MATERIAL in DELO 0,00 €

3 EI03 - STRELOVOD 0,00 €

4 EI04 - VODENJE in DOKUMENTACIJA 0,00 €

Skupaj brez DDV: 0,00 €

Popust (%) 0,0% 0,00 €

Skupaj, brez DDV: 0,00 €

DDV (22%): 0,00 €

Skupaj z DDV: 0,00 €

*

*

*

*

*

*

*

* Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del

*

* Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču

* Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin

*

*

*

*

Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih itd.

Dvižne košare za izvedbo del na višini

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL IN MATERIALA

OPOMBE, v ceni za enoto mere je potrebno upoštevati:

Dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst 

Prevozni in manipulativni stroški 

Izdelava potrebnih meritev za zahtevano vgradnjo na objektu

Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije

Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah

IZVAJALEC se zaveže upoštevati:

Pred vgradnjo predati Izjave o lastnosti za vgrajene materiale

preveriti zmnožke in seštevke zaradi starejših verzij excela

OPOMBE popisa - mora upoštevati ponudnik:

vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam

dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno

dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
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Opis postavke Enota Količina Cena (EUR) Znesek (EUR)

1 1.1  ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO

1 Instalacijski kabli:

Solarni kabel položen v kabelske police in na 

podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - rdeč

m 40 0,00

Solarni kabel položen v kabelske police in na 

podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - črn

m 150 0,00

Solarni kabel položen v kabelske police in na 

podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - rdeč

m 0 0,00

Solarni kabel položen v kabelske police in na 

podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - črn

m 0 0,00

Kabel FG16M16 5x16 položen po kabelskih policah m 20 0,00

Kabel FG16M16 3x2,5 mm² položen po kabelskih policah
m 10

Kabel FTP Cat.6 položen po kabelskih policah in kanalih 

(OCENA)

m 100 0,00

2 Vodniki za izenečevanje potencialov, položeni delno v 

ceveh oz. kabelskih kanalih in spojni material:

Kabel H07-V-K 1x50mm² (RU/ZE) položen po obstoječih 

kabelskih policah (OCENA)

m 0 0,00

Kabel H07-V-K 1x35 mm² (RU/ZE) položen po obstoječih 

kabelskih policah (OCENA)

m 0 0,00

Kabel H07-V-K 1x25 mm² (RU/ZE) položen po obstoječih 

kabelskih policah (OCENA)

m 15 0,00

Kabel H07-V-K 1x16 mm² (RU/ZE) položen po obstoječih 

kabelskih policah, po PN ceveh in v zaščitni cevi

m 30 0,00

DIP zbiralka - montaža na kabelsko polico kpl 1 0,00

Križne spojke in ostali vezni material kpl 1 0,00

3 Kabelska police, PN cevi:

Cinkana kableska polica s pokrovom 200x60mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi

m 0 0,00

Cinkana kableska polica s pokrovom 100x60mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi

m 0 0,00

Cinkana kableska polica s pokrovom 50x60mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi

m 15 0,00

Vročecinkana kableska polica s pokrovom 200x60mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba

m 0 0,00

Vročecinkana kableska polica s pokrovom 100x60mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba

m 0 0,00

Vročecinkana kableska polica s pokrovom 50x52mm s 

pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba

m 15 0,00

EUROFLEX cevi različnih dimenzij UV odporne m 20 0,00

PN cevi različnih dimenzij in pritrdilnim materialom m 10 0,00

Drobni vezni material kpl 1 0,00

OPOMBA: Pred dobavo kabla je potrebno izmeriti potrebno dejansko dolžino kabla.

Zap. št.

MATERIAL IN DELO
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4 Dobava in montaža razsmernika Solar Edge SE25K; 

nazivna moč: 25kW

kpl 1 0,00

Drobni montažni material kpl 1 0,00

5 Priključno, ločilno in prevzemno prodajno mesto se 

nahaja v PMO, kamor se vgradi naslednja oprema:

kom 1 0,00

Prostostoječa priključna merilna omarica, inox A2 

dimenzije 1800x800x400 + 200 podstavek z loč 

dvojnimi rati, ločen merilni in ločilni del, stopničasti 

zbiralčni sistem dim. 30x5mm BUS 60, tip P/-PM3, z 

montažno ploščo, izrezom, ključavnicam, skaldno s 

tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro 

omarice

Stikalo za izklop 16A - vgradnja na DIN letev 1 kom

Stikalo za izklop 16A - vgradnja na vrata 1 kom

Varnostni rele - SCHRACK URNA0345-B (U-f/B 

kakrakterisitka)

1 kom

Odklopnik 63A, z motornim pogonom in izklopilno 

tuljavico ter krmiljenjem odklopa elektrarne.

1 kom

NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 50A (3-pol) 1 kpl

Prenapetostni odvodniki Iimp  = 25 kA; Uc = 300 V; 

razred I,II  (enako kot SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol

1 kpl

Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni 2 kom

Instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni 1 kom

KZS - kombinirano zaščitno stikalo 16A/C, 30mA 1 kom

KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA 1 kom

LED indikacija - 230V BELA 3 kom

LED indikacija - 230V RDEČA 1 kom

LED indikacija - 230V ZELENA 1 kom

Termo - higrostat 1 kom

Grelec 150W 1 kom

Vtičnica za vgradnjo na DIN 2 kom

Izolatorji in zbiralke 1 kpl

Vezava PMO omare 1 kpl

Drobni montažni material 1 kpl

Merilna garnitura 1 kpl

Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove 

energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno 

energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC 

komunikacijskim vmesnikom., kot npr.: AM550-TD1 PLC 

1 kpl

6 Stikalni blok SB-DC z vgrajeno opremo naslednjo oprema:
kpl 1 0,00

Dobava in montaža zidna elektro omare z montažno

ploščo, prašnobarvana pločevina RAL7035 ,

dimenzije600x400x300 mm, opremljene z vsemi

potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z

20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo

vgrajeno opremo:

1 kpl

prenapetostni odvodniki - Razred I+II DC 1000V 1 kpl
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2xDC varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki 20A - solar 3 kpl

PE zbiralka 1 kpl

Priključne sponke solar, vzmetne 10mm2 8 kpl

Uvodnice različnih dimenzij 1 kpl

Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij 1 kpl

Drobni material - rezervirana vsota 5% 1 kpl

7 Solarni modul - kot npr.:

Monokristalni solarni paneli JINKO TIGER 455Wp                                                                                  

Nazivna moč: 455 W                                                              

Dimenzije: 1903×10134×30 mm                                                            

Teža: 24.2 kg                               

kos 54 0,00

8 Optimizatorji - kot npr:

Solar Edge optimizator P950                                                                                

Nazivna moč: 950 W                                                              

Dimenzije: 129×162×59 mm                                                            

Teža: 1,064 kg             

kos 28 0,00

9 Elektromontažna dela in priklopi

Montaža in priklop razsmernika 25 kW kpl 1 0,00

Montaža in priklop SB-DC kpl 1 0,00

Montaža kabelskih polic in PN cevi kpl 1 0,00

Montaža in priklop PMO kpl 1 0,00

10

Priklop ozemljitvenega vodnika na kovinsko 

podkonstrukcijo, razsmernik, DC in AC omarico, kabelsko 

polico…

kpl 1 0,00

11
Podkonstrukcija za montažo razsmernikov in elektro omar 

z delavniško dokumentacijo

kpl 1 0,00

12 Izdelava preboja čez steno ømin 125mm, tesnitev kpl 1 0,00

13 Požarno tesnenje s ustreznim certifikatom. kpl 1 0,00

14
Meritve, preizkus in pregled električnih instalcij in izdaja 

certifikata.

kpl 1 0,00

15
Meritve, preizkus in pregledstrelovoda in izdaja certifikata.

kpl 1 0,00

16
Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami in 

dvema vezicama

kpl 1 0,00

17 Tesnenje požarnih sten in prebojev kpl 1 0,00

18 Transportni stroški kpl 1 0,00

PREBOJ ČEZ STREHO

SKUPNE POSTAVKE
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19 Drobni instalacijski material in nepredvidena dela % 5 0,00

0,00SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO

*OPOMBA

- Upoštevati je potrebno montažo elementov na streho za veterno cono 3.
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Opis postavke Enota Količina Cena (EUR) Znesek (EUR)

2 2.1  KROVSKI MATERIAL in DELO

1

Aluminijasta nosilna podkonstrukcija SOL ALU iz ALU profilov 

s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 

3

kpl 1 0,00

3 Krovska dela

- montaža nosilne konstrukcije                                                        

- montaža PV modulov                       

kpl 1 0,00

4 Transportni stroški kpl 1 0,00

5

Pridobiti statično mnenje projektanta gradbenih konstrukcij s 

10 let delovnimi izkušnjami s področja vetrovne cone 1 - za 

pritjevanje konstrukcije panelov SE glede na posamezni 

sestav strehe objekta.

kpl 1 0,00

6 Drobni montažni material in nepredvidena dela % 5 0,00

0,00

- Upoštevati je potrebno montažo elementov na streho za veterno cono 3.

*OPOMBA

- Posebno pozornost potrebno posvetiti stikom konstrukcije s streho, da so ustrzno izvedeni in se ne poškoduje parna zapora 

in kritina.- Skladno z navodili proizvajalca kritine se vgrajuje in pritrjuje sistem konstrukcije SE.

Zap. št.

MATERIAL IN DELO

SKUPNE POSTAVKE

SKUPAJ KROVSKI MATERIAL in DELO
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Opis postavke Enota Količina Cena (EUR) Znesek (EUR)

3 3.1 STRELOVOD

1 Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega

elementa SON49 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje

strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko

kritino (brez vrtanja). 

Proizvajalec HERMI

kos 35 0,00

2 Dobava in montaža lovilne palice SON02 (Al) višine h=1,0m 

na slemena streh. Palica se pritrdi slemenjak z objemnim

slemenskim nosilcem (brez vrtanja).

Proizvajalec HERMI

kos 10 0,00

3 Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega

elementa SON02 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje

strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko

kritino (brez vrtanja). 

Proizvajalec HERMI

kos 45 0,00

4 Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz

nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje

okroglih strelovodnih vodnikov. 

Proizvajalec HERMI

kos 14 0,00

5 Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo

spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. 

Proizvajalec HERMI
kos 15 0,00

6 Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla

za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne

palice. 

Proizvajalec HERMI

kos 10 0,00

7 Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). 

Proizvajalec HERMI kos 8 0,00

8 Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega

vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne

elemente. 

Proizvajalec HERMI

m 86 0,00

Ureditev obstoječe strelovodne instalacije
ur

9 Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo

merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo
kpl 1 0,00

10 Drobni in montažni material % 3 0,00

11 Transportni in manipulativni stroški  % 5 0,00

12 Nepredvidena dela % 5 0,00

Zap. št.

SKUPNE POSTAVKE
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OPOMBA: ZARADI OBSTOJEČE STRELOVODNE 

NAPELJAVE IN MONTAŽE KOVINSKE PODKONSTRUKCIJE 

LAHKO POSAMEZNE POSTAVKE VARIRAJO!

0,00

Pred naročilom materiala potrebno preveriti in uskalditi dejanske količine materiala

- Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom ozemljitve, ki naj bodo trajni in kvalitetno izvedeni.

- Potrebno upoštevati montažo za vetrno cono 3

SKUPAJ STRELOVOD

- Upornost ozemljila R ≤  5Ω, v kolikor upornost ozemljila ni ustrezna, je potrebna sanacija ozemljila.

*OPOMBA
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Opis postavke Enota Količina Cena (EUR) Znesek (EUR)

4 4.1 VODENJE in DOKUMENTACIJA

1 Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in 

predaja odgovornemu projektantu - električne instalalcije in 

oprema

kpl 1 0,00

2 Projekt izvedenih del - PID kpl 1 0,00

3 Navodila za pravilno in varno uporabo naprave ter obratovanje 

in vzdrževanje naprave
kpl 1 0,00

3 Projektantski nadzor - po veljavni tarifi IZS. ur 20 0,00

4 Gradbeni nadzor kpl 1 0,00

5 Pridobitev soglasja za priključitev na distribucijski sistem kpl 1 0,00

6 Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem kpl 1 0,00

7 Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na 

distribucijski sistem
kpl 1 0,00

8 Transportni stroški kpl 1 0,00

9 Nepredvidena dela % 5 0,00

0,00

VODENJE POSTOPKA

Zap. št.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

SKUPNE POSTAVKE

SKUPAJ VODENJE in DOKUMENTACIJA

*OPOMBA

- Dokumentacija izdelana na osnovi predvidene postavitve opreme in izdanega soglasja se izvede priključitev MSE
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