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4.1. Uvod
1.

SPLOŠNO

Plačilo vseh elementov, bo izvršeno na podlagi določene ponudbene cene v skladu s točko 14 pogodbenih
pogojev. Opisi elementov, ki so podani v Ponudnikovem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih
obveznosti po pogodbi pri izvrševanju del, ki so v celoti opisana drugje.
Cene vseh elementov morajo biti navedene v EUR.
Ponudbena cena ne sme vsebovati davkov, carin in uvoznih dajatev, ki se zaračunavajo v skladu z zakoni,
veljavnimi v Republiki Sloveniji za proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav,
materialov in storitev, ki jih bo izvajalec uporabil ali vgradil po pogodbi.
Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v tem predgovoru,
mora izvajalec razumeti, da zneski, ki jih vnese v ponudnikov predračun veljajo za v vsakem pogledu
dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki so
izražene ali vsebovane v katerem koli delu pogodbe, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za posamezne
elemente. Znesek mora torej vsebovati vse slučajne in nepredvidene stroške in tveganja vseh vrst, ki se
lahko pojavijo pri izgradnji in vzdrževanju celotnih del, v skladu s pogodbo. V ponudnikov predračun mora
izvajalec za vsak element obračunati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če ni predvideno, da
morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.
Zneski, ki jih izvajalec vnese v ponudbeni predračun za vse elemente, morajo imeti vračunan ustrezen
procent stroškov izvedbe del, opisanih v pogodbi; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni
stroški (razen tistih, ki so navedeni ločeno), ki se nanašajo na pogodbo v celoti, morajo biti razporejeni na
vse zneske v ponudnikovem predračunu, medtem ko morajo biti stroški, ki se nanašajo samo na določena
poglavja pogodbe, razporejeni na elemente, na katere se ta poglavja nanašajo.
Zneski, vneseni v to preglednico bodo uporabljeni za izračun faznih plačil, vmesnih obrokov in za
ovrednotenje različic.
Ponudbene cene so dokončne in fiksne in so veljavne do dokončanja vseh del. Ponudnik cen naknadno ne
sme spreminjati.
V opisu del in v popisih navedena uporaba standardov je priporočena. V kolikor so na voljo drugi relevantni
standardi, je dovoljena tudi uporaba le-teh.
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2.

PLAČILA

Mesečna plačila
Postavke izvedbe del iz pogodbenega predračuna se bodo obračunavale procentualno skladno z
napredovanjem del, ki ga potrdi inženir na podlagi gradbene knjige in projektantskega predračuna.
Zadržani zneski
Zadržanih zneskov ni.
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4.2.2. Režijski ceniki
1. REŽIJSKI CENIKI
SPLOŠNO
Cene, ki jih bo izvajalec vnesel v kolono s cenami v cenikih, bodo uporabljene za ovrednotenje vsakega dela,
ki ga bo naročil naročnikov predstavnik za izvedbo na podlagi režijskih cenikov.
Za potrebe te preglednice izraz »pavšalni stroški« pokriva:
- stroške uprave
- stroške nadzora in osebja na delovišču
- prevoz delavcev in potne stroške in prehrano med delom
- uporabo zaščitnih oblačil
- vse stroške socialnega in nezgodnega zavarovanja, ki jih mora plačati delodajalec
- nadurno delo, razen če ga naročnikov predstavnik posebej odredi in to pozneje tudi pisno potrdi
- izgubo časa zaradi hladnega vremena
- vsakršna zavarovanja
- nadomestila ali dodatke za odsotnost zaradi letnega dopusta ali bolniškega izostanka
- uporabo, popravilo in ostrenje manjših orodij
- vso obratovalno opremo, razen strojne, zidarske odre, druge odre in podpornike, zaščitna oblačila,
umetno razsvetljavo, skladiščne površine in podobno, kar se na splošno uporablja na delovišču
- vse druge obveznosti.
V kolikor bo naročnik zahteval spremembo prvotnih kvantitativnih in kakovostnih zahtev, potem bo za
ovrednotenje tega presežka dela, uporabljal režijske cenike.
REŽIJSKI CENIK – DELOVNA SILA
Če je delovna sila, zaradi dodatnih zahtev naročnika, zaposlena (vključno s podizvajalci, ki so sami delavci) na
podlagi režijskih cenikov, bodo izvajalcu zneski, ki jih bo vnesel v cenike, povrnjeni. Cene v režijskem ceniku
delovne sile morajo vsebovati znesek plač delavcem, vključno z vsemi pavšalnimi stroški in dobički in
posebnimi plačili ali razlikami, ki morajo biti plačane kot akontacije, plačila zaradi pogojev dela, stroški
orodja, nagrade za dobro opravljeno delo, odgovornost, nevšečnosti, neprijetnosti in tveganje.
Režijski cenik delovne sile mora vključevati tudi stroške v zvezi s prenosnimi orodji, kot na primer krampi,
lopate, samokolnice, zidarske lopatice, lestve, ročne žage, vedra, kladiva, dleta in podobno, kar, pri izvedbi
dnevnega dela, ne spada v izvajalčevo opremo.
V primeru plačila upravljavcev opreme in čuvajev mora biti znesek preračunan glede na ure, ki so jih
resnično delali z opremo, v skladu s ponudbeno ceno v režijskem ceniku.
Izvajalčevemu nadzornemu osebju na delovišču ali administrativnemu osebju se ne sme na račun plač
izplačati noben znesek v gotovini, stroški, ki morajo biti vključeni v ceno delovne sile so vsebovani v
preglednicah cen delovne sile. Preddelavci ali nadzorniki, ki delajo s svojimi skupinami, ne spadajo v
nadzorno ali administrativno osebje na delovišču.
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REŽIJSKI CENIK – MATERIALI
Če se za delo na podlagi režijskega cenika uporabljajo materiali, ki jih je preskrbel izvajalec, mora izvajalcu
biti povrnjen dejanski neto strošek materialov, vključno z dostavo na delovišče in procentom, ki je naveden v
ustreznem elementu v preglednici.
Ta procent naj bi pokril stroške v zvezi z nabavo in uskladiščenjem, skladiščenjem in vsemi ostalimi stroški in
obremenitvami v zvezi z nabavljanjem in ravnanjem s takšnimi materiali, prav tako pa tudi izvajalčev pavšal
in zaslužek.
REŽIJSKI CENIK – IZVAJALČEVA OPREMA
Plačila v zvezi z izvajalčevo opremo, ki jo uporablja pri izvedbi del na podlagi režijskega cenika, brez voznikov
in upravljavcev, vendar vključno z gorivom in drugim potrošim materialom, morajo biti po cenah, ki so
navedene v preglednici opreme na podlagi režijskega cenika.
Te cene se nanašajo na izvajalčevo opremo, ki je že na delovišču v trenutku, ko inženir odredi izvajalcu, da
izvede delo na podlagi režijskega cenika. Plačilo za strojno opremo mora biti za ure, ko je izvajalec strojno
opremo dejansko uporabljal, čas ko je bila oprema pokvarjena in čas, ki ga je izvajalec potreboval za
servisiranje, pa se ne sme upoštevati. Druga izvajalčeva oprema in delavci, ki zaradi takšne okvare ali
servisiranja ne morejo delati, se ne smejo upoštevati. Stroški servisiranja in časa, ko je bila oprema
pokvarjena, morajo biti že vključeni v cene.
Če izvajalec za izvedbo dela na podlagi režijskega cenika uporabi svojo opremo, ki ni navedena v režijskem
ceniku, mora inženir določiti ustrezno ceno za enoto, podobno cenam iz režijskega cenika izvajalčeve
opreme. Cene morajo vključevati vse stroške, ki jim je izpostavljen izvajalec, ker ima opremo v lasti in ker jo
uporablja, vključevati pa mora tudi izvajalčev pavšal in zaslužek.
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