OBČINA ZAVRČ Goričak 6, 2283 ZAVRČ
POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA MODERNIZACIJO JPGORENJSKI VRH-PLAJNŠEK; L=223,00 m

A. PREDDELA

1.

2.

3.

4.

5.

Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in
odstranitvijo ustrezne cestno prometne
signalizacije za ves čas gradnje
kom

količina

1,00

Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih
podzemnih instalacij v skladu z navodili
upravljalcev. Obračun po dejanskih
stroških

ocena

1,00

Dvig vodovodnih kap na višino nivelete
kom

2,00

Zakoličba in postavitev prečnih profilov
za razširitev ceste ter odstranitev po
končanih delih (e=30m1)
kom

7,00

Nepredvidena dela 5%

PREDDELA SKUPAJ
B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA
DELA

1.

2.

3.

4.

Široki strojni izkop(humos) zemlje III.
kategorije - IV. kategorije za razširitev
ceste, oziroma poglobitev spodnejga
ustroja z delnim nakladanjem na kamion
oz. planiranjem ob trasi ter odovz v trajno
deponijo v oddaljenosti do 0,3km
m3

295,00

planiranje in valjanje planuma spodnjega
ustroja do točnosti + - 2cm ter zbitost 40
Mpa
m²

890,00

Sodelovanje geomehanika ob izvedbi
spodnjega in zgornjega ustroja
kom
Nepredvidena dela 5%

1,00

cena/enoto Vrednost

SPODNJI USTROJ SKUPAJ:
C. ZGORNJI USTROJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dobava ter vgrajevanje gramoza od
stene (0-60) za tampon in razširitev ceste
s potrebnim razgrinjanjem, valjanjem in
vlaženjem po potrebi, debeline 20 do 40
cm
m³

175,00

Dobava ter vgrajevanje nevezane nosilne
plasti enakomerno zrnatega drobljenca
(0-32) v debelini 10 cm s potrebnim
razgrinjanjem, valjanjem in vlaženjem po
potrebi
m³

88,00

Fino planiranje planuma zgornjega
ustroja s točnostjo + - 1cm z ustreznimi
prečnimi nagibi, valjanje do zbitosti
90Mpa ter vlaženjem po potrebi
m²

860,00

Strojno polaganje zgornje nosilne plasti
bitugramoznega drobljenaca BNOS 0/16
v debelini 6 cm z vsemi potrebnimi deli
m2

650,00

Isto kot postavka 4 le mulda širine 0,5m
in globine 5cm, vključno z komplet
pripravo
m1

170,00

Izdelava bankine širine 0,5m in berme
širine 0,2m za muldo iz drobljenca (0-32)
spotrebnim komprimiranjem
m²

175,00

Nepredvidena dela 5%

ZGORNJI USTROJ SKUPAJ:
D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA
DELA

1.

Kompletna naprava propusta iz betonske
cevi fi 30 dolžine 6,00 m1-izkop, polno
obetoniranje cevi zasip

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

kom

1,00

Kompletna naprava glave propusta z
vsemi potrebnimi deli
kom

1,00

Kompletna naprava vtočnega jaška iz
beton. cevi fi 50 s stranskim vtokom in
beton. pokrovom vključno z izkopom in
zasipom
kom

1,00

Humosiranje površin po končanih dleih
m²

225,00

Dobava mat. in naprava plitve drenaže
pod muldo z izkopom in betonsko
podlagoMB 10, deb. 6cm, zasip z
drenažnim materialom ter drenažne cevi
raudril DN100

225,00

Dobava in montažne betonske
hodourniške kanalete, širine 50cm na
gramozno podlago(izpusti)
m1

150,00

Čiščenje gradbišča po končanih delih
m1

225,00

Dobava in postavitev prometnih znakov
vključno z drogom in temeljem
kom
Dobava ter montaža tipske jeklene
pocinkane cestne ograje vključno s
končnim elementom
m1
Nepredvidena dela 5%

ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA
DELA SKUPAJ

SKUPAJ:
A. PREDDELA
B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA
DELA
C. ZGORNJI USTROJ
D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA
DELA

4,00

150,00

SKUPAJ:
popust
DDV

SKUPAJ Z DDV

L=223,00 m

