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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
1. Splošno 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika in ostale ponudbene pogoje 
in zahteve. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene 
v razpisni dokumentaciji in ponudbenem predračunu (ki je sestavni del razpisne dokumentacije), bo naročnik tako 
ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 
 
2. Predmet naročila/opis predmeta naročila in tehnične zahteve 
 

Sklop 1: Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo 
 
Predmet javnega naročila je izgradnja in dobava naprav za ulično vadbo (fitnes) delovnih oblačil s sledečimi 
karakteristikami oziroma tehničnimi zahtevami:  
 

I. TIP 1 VADBENIH NAPRAV 
 
1. Varnost: 

1.1. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vso ponujeno opremo. 

1.2. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo 

varnostno produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za 

vsak izdelek. Certificirana mora biti tudi tabla z klopjo. 

1.3. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo 

varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak 

izdelek. Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, 

zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno varnostnemu standardu.Tabla s klopjo 

ni otroško igralo. 

1.4. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat skladno z veljavno zakonodajo , ki zagotavlja izvedbo 

montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2. 

1.5. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat, ki podjetju zagotavlja kontrolirano dobavo in montažo 

športne opreme. 

 

2. Materiali iz katerih morajo biti naprave zgrajene: 

2.1. Osnovna konstrukcija: izdelana mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. 
fi 120 mm. Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 

2.2. Varnostne in nosilne zaponke: izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika. 
Zaponke –objemke- morajo omogočat reguliranje višine skladno z potrebo naročnika. 

2.3. Drogovi in lestvine: iz nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno 3 mm. 
- drog fi od 33mm do 34 mm in 
- lestvine fi od 42 mm do 43 mm. 

2.4. Lestvina bradlje mora imeti termoplastični proti drsni grip, ki je trajno nameščen na lestvino. 

2.5. Vpenjalno vrtišče krogov. Mehanizem z dvojnim vrtiščem izdelan iz nerjavnega jekla (inoks). Krogi 

morajo biti vpeti na konstrukcijo preko  mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks). 

2.6. Letvice klopi iz  aluminija, zunanja stran profila strukturo obdelane v videzu lesa , dimenzij min 80 mm x 

60 mm. 

 

3. Temeljenje naprav: 

Temeljenje naprav mora biti izvedeno skladno z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630. 

Podporni stebri morajo biti utemeljeni v betonske temelje razreda tlačne trdnosti minimalno C25. 

 

4. Zaščitna podlaga: 

Zaščitna podlaga mora biti skladna s popisom del. 

 

5. Funkcija naprav: 

Funkcija naprav mora biti skladna s standardom SIST EN 16630-2015. 
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6. Vijačne zveze: 

Vijačne zveze morajo biti izdelana na način, da nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba  skladna 

z navodilom proizvajalca in kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu min. EXC 2. Varnostne in 

nosilne zaponke : izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika, morajo omogočati preprosto 

kontrolirano nastavitve višine. 

 

7. Montaža in namestitev v prostor: 

Montaža in namestitev v prostor mora biti izvedena na način , da je skladna z navodilom proizvajalca in 

zahtevami standarda SIST EN 16630 in SIST EN 1176. 

 

8. Rok za dokončanje del: 

Celotna izvedba del, vključno z montažo vadbenih naprav, mora biti končana v 60 dneh od podpisa pogodbe o 

izvedbi predmetnega javnega naročila. 

 

9. Dimenzije celotnega igrišča in način postavitve: 

Dimenzije celotnega igrišča morajo biti skladne s popisom v ponudbenem predračunu. 

 

Način postavitve pa mora biti takšen, kot izhaja iz sledečega prikaza: 

 

 

 

 
10. Tehnični podatki zahtevanih izdelkov/naprav: 
 

(i) Vadbena kletka: 

Osnovna konstrukcija naprave je iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja 
stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Sestavljati jo mora: 

- skupaj 6 kosov aluminijastega osnovna profila- mera višine od tal: 1 kos/200 cm, 1 kos/235 cm, 4 

kos/275 cm; 

- skupaj drog 5 kos dolžine 140 cm, nameščeni na višino od tal: 1 kos /140 cm, 1kos/190 cm, 1kos/210 

cm, 1kos/230 cm, 1 kos/270 cm. 
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- letvenik višine 250 cm  in širine 140 cm, sestavljene iz 6 drogov, razdalje med drogovi 37 cm; 

- krogi, vpeti na konstrukcijo preko vrtljivega mehanizma na višini 275 cm, krogi so nameščeni na mero 

od tal na višino 200 cm. 

Osnovne dimenzije vadbene kletke so 3 m x 1.5 m. 
 

v vadbeno kletko, mora biti montirana plezalna stena višine 275 cm in širine 150 cm. Letvice plezalne stene iz  biti iz 
aluminijastih lestvic, dimenzij 60 x 80 mm, zunanja stran profila mora strukturno obdelano v videzu lesa. Na zunanji 
in notranji strani steni so oprimki in omogočajo krožno plezanje . Plezalna stena mora biti testirana skladno za 
varnost na otroških igriščih SIST EN 1176-1. 
 
Slika vadbene kletke: 
 

 
 
 

(ii) Dvovišinska bradlja: 
 
Osnovna konstrukcija naprave je iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  
stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Zahtevane lastnosti naprave so: 

- skupna dolžina  340 cm in širine 67-87 cm; 

- element dolžine 170 cm in višine lestvine od tal 100 cm 

- element dolžine 170 cm in višine lestvine od tal 130 cm  

- postavitev na način, da je razmik med lestvinami med 55 cm in 65 cm. –KOSA BRADLJA 

- lestvina bradlje mora imeti termoplastični proti drsni grip, ki je trajno nameščen na lestvino 

 
Slika zahtevane dvovišinske bradlje: 
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(iii) Klop ravna: 
 
Zahtevana naprava mora imeti sledeče dimenzije: dolžina 165 cm, širina 47 cm in višina 46 cm. Ročaj za stabilizacijo 
mora biti na višini 76 cm. Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko 
ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Simbolična slika zahtevane klopi: 
 

 
 
 
 

(iv) Rimska klop – poševna: 

 
Zahtevana naprava mora imeti sledeče dimenzije: dolžina 200 cm, višina nižje gredi od 30 -40 cm, višina gornje gredi 
72-85 cm, kot med nižjo in višjo gredjo mora biti 30 stopinj. Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega 
profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm.  Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu 
lesa 
 
Slika zahtevane klopi: 
 

 
 

(v) Informacijska tabla s klopjo: 

 

Tabla mora biti višine 170 cm in širine 90 cm. V sestavi mo biti tudi inoks tabla 90 x 70 cm z grafiko o varni uporabo, 
zahtevami standarda SIST EN 16630 ter informacijami o vrstah vadb. Osnovna konstrukcija mora biti iz aluminijastega 
profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu 
lesa. Klop mora biti dolžine 165 cm in širine 40 cm, sedalna površina iz aluminijastih letvicah 80 x 60 mm. 
 
Slika zahtevane informacijske table s klopjo: 
 



 

JN 08/2020 - NMV (Izgradnja igrišč za vadbo) 
Stran 5/13 

 
 
 

II. TIP 2 VADBENIH NAPRAV 
 
1. Varnost: 

1.1. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vso ponujeno opremo. 

1.2. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo 

varnostno produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za 

vsak izdelek. Certificirana mora biti tudi tabla z klopjo. 

1.3. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo 

varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak 

izdelek. Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, 

zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno varnostnemu standardu.Tabla s klopjo 

ni otroško igralo. 

1.4. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat skladno z veljavno zakonodajo , ki zagotavlja izvedbo 

montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2. 

1.5. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat, ki podjetju zagotavlja kontrolirano dobavo in montažo 

športne opreme. 

 

2. Materiali iz katerih morajo biti naprave zgrajene: 

2.1. Osnovna konstrukcija: izdelana mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. 

fi 120 mm.  Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 

2.2. Varnostne in nosilne zaponke : izdelane morajo biti iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru 

naročnika. Zaponke –objemke morajo omogočati reguliranje višine skladno z potrebo naročnika. 

2.3. Drogovi in lestvine: iz  nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno 3 mm. 

- drog  fi  od  33mm do 34 mm in 
- lestvine fi od 42 mm do 43 mm. 
2.4. Lestvina bradlje mora imeti termoplastični proti drsni grip, ki je trajno nameščen na lestvino. 

2.5. Vpenjalno vrtišče krogov. Mehanizem z dvojnim vrtiščem izdelan iz nerjavnega  jekla (inoks). Krogi 

morajo biti vpeti na konstrukcijo preko  mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks). 

2.6. Letvice klopi iz  aluminija, zunanja stran profila strukturo obdelane v videzu lesa dimenzij min 80 mm x 

60 mm. 

3. Temeljenje naprav: 
Temeljenje naprav mora biti izvedeno skladno z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630. 
Podporni stebri morajo biti utemeljeni v betonske temelje razreda tlačne trdnosti minimalno C25. 

 
4. Zaščitna podlaga: 

Zaščitna podlaga mora biti skladna s popisom del. 
 
5. Funkcija naprav: 

Funkcija naprav mora biti skladna s standardom SIST EN 16630-2015. 
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6. Vijačne zveze: 
Vijačne zveze morajo biti izdelana na način, da nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba  skladna 

z navodilom proizvajalca in kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu min. EXC 2. Varnostne in 

nosilne zaponke : izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika, morajo omogočati 

preprosto kontrolirano nastavitve višine. 

 

7. Montaža in namestitev v prostor: 
Montaža in namestitev v prostor mora biti izvedena na način, da je skladna z navodilom proizvajalca in 

zahtevami standarda SIST EN 16630 in SIST EN 1176. 

 

8. Rok za dokončanje del: 
Celotna izvedba del, vključno z montažo vadbenih naprav, mora biti končana v 60 dneh od podpisa pogodbe o 

izvedbi predmetnega javnega naročila. 

 

9. Dimenzije celotnega igrišča in način postavitve: 
Dimenzije celotnega igrišča morajo biti skladne s popisom v ponudbenem predračunu. 

 

Način postavitve pa mora biti takšen, kot izhaja iz sledečega prikaza: 

 
 
10. Tehnični podatki zahtevanih izdelkov/naprav: 
 

(i) Vadbena kletka: 

Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. 
Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Sestavljati jo mora: 

- skupaj 8 kosov aluminijastega osnovnega profila-; mera višine od tal: 8 kos/235 cm, 

- skupaj 5 kosov droga dolžine 140 cm, nameščeni na višino od tal: 1 kos /140 cm, 1kos/160 cm, 1kos/180 

cm, 1kos/200 cm, 1 kos /230cm. 
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- letvenik višine 235 cm  in širine 140 cm, sestavljene iz 6 drogov, razdalje med drogovi 37 cm. 

- letvenik poševni višine 235 cm in širine 140 cm, sestavljene iz 5 drogov, razdalje med drogovi 37 cm. 

 

Osnovne dimenzije vadbene kletke so 4.5m x 1.5m. 
 
Simbolična slika zahtevane vadbene kletke: 
 

 
 
 

(ii) Tris orodna telovadnica 
 
Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 
mm. Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Naprava mora biti sestavljena iz enega alu. stebra fi 12 cm višine 195 cm, treh alu.stebrov višine 245 cm ter 6 
parov alu. objemk. Skupna dolžina naprave je 442 cm. Komplet sestavljajoo še ena inoks lestvina fi 42 mm, 
ena inoks lestvina fi 33 mm, ter komplet nosilec z verigami in inoks krogi. V kompletu krogov tudi dva inoks 
mehanizma z dvojnim vrtiščem. 
 
Simbolična slika zahtevane tris orodne telovadnice: 
 

 
 
 

(iii) Dvovišinska bradlja: 
 
Osnovna konstrukcija naprave je iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  
stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
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Zahtevane lastnosti naprave so: 
- skupna dolžina  340 cm in širine 87-103 cm; 

- element dolžine 170 cm in višine lestvine od tal 90 cm; 

- element dolžine 170 cm in višine lestvine od tal 130 cm;  

- postavitev na način, da je razmik med lestvinami omogoča vstajanje iz invalidskega vozička; 

- lestvina bradlje mora imeti termoplastični proti drsni grip, ki je trajno nameščen na lestvino 

 
Simbolična slika zahtevane dvovišinske bradlje: 
 

 
 

(iv) Večnamenski letvenik 
 
Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm.  
Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
 
Naprava mora biti sestavljena iz dveh alu. stebrov fi 12 cm, 8 parov alu. objemk. Višina naprave je 223 cm, širina 102 
cm. Hrbtišče letvenika mora biti iz aluminjastih letvic 80 x 60 mm- širine 81.5 cm in višine 99 cm. Dodatno nameščeni 
dve inoks lestvini fi 42 mm , ter večnamesnki kvader iz inoks palice fi 42 mm, ki služi kot oprijemalo ali drog. Namenski 
letvenik je uporaben obojestransko. 
 
Simbolična slika zahtevanega večnamenskega letvenika: 
 

 
 
 

(v) Klop ravna: 
 
Zahtevana naprava mora imeti sledeče dimenzije: dolžina 165 cm, širina 47 cm in višina 46 cm. Ročaj za stabilizacijo 
mora biti na višini 76 cm. Osnovna konstrukcija naprave mora biti iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko 
ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. 
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Simbolična slika zahtevane klopi: 
 

 
 
 

(vi) Informacijska tabla s klopjo: 

 

Tabla mora biti višine 170 cm in širine 90 cm. V sestavi mora biti tudi inoks tabla 90 x 70 cm z grafiko o varni uporabi, 
zahtevami standarda SIST EN 16630 ter informacijami o vrstah vadb. Osnovna konstrukcija mora biti iz aluminijastega 
profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja  stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu 
lesa. Klop mora biti dolžine 165 cm in širine 40 cm, sedalna površina iz aluminijastih letvicah 80 x 60 mm. 
 
Slika zahtevane informacijske table s klopjo: 
 

 
 
 
Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino, obseg in vrsto naprav, ki so opisane v predmetnih 
Tehničnih specifikacijah javnega naročila. Ravno tako si naročnik pridržuje pravico, da med izbranimi ponudniki 
povprašuje tudi po drugih napravah, ki niso vključene v popis te razpisne dokumentacije. 
 
Pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati skice z merami naprav. Dovoljena odstopanja so + - 3%. 
 
Ponudnik mora poleg dobave vadbenih naprav, s tehničnimi lastnostmi, ki jih zahtev naročnik, slednje tudi montirati 
in vgraditi v zunanja igrišča na način, kot izhaja iz popisa del. Vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom naravnega trenja 
oziroma zavarovati glede na danosti terena. 
 
Dela je potrebno izvesti v skladu: 

- z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi; 
- varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom; 
- varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami; 



 

JN 08/2020 - NMV (Izgradnja igrišč za vadbo) 
Stran 10/13 

- gradbeno zakonodajo in projektno dokumentacijo; 
- pravili stroke. 

 
 

Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
(i) ZA TIP 1 VADBENIH NAPRAV 

- certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom za naprave SIST EN 16630 za vse naprave, 

opredeljene pod oznako 10. (i), 10. (ii), 10. (iii), 10 (iv) in 10 (v); 

- certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom za naprave SIST EN 1176 za plezalno steno in vse 

naprave iz popisa pod oznako 10.(i), 10. (ii), 10 (iii) in 10 (iv); 

- certifikat EN 1090 v minimalnem razredu EXC 2; 

- potrdilo o zagotovljenem sistemu kakovosti za dobavo in montažo športne opreme; 

 
(ii) ZA TIP 2 VADBENIH NAPRAV 

 
- certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom za naprave SIST EN 16630 za vse naprave pod 

oznako 10. (i), 10. (ii), 10. (iii), 10. (iv), 10 (v) in 10. (vi); 

- certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom za naprave SIST EN 1176 za vse naprave iz popisa  

pod oznako 10. (i), 10. (ii), 10 (iii) in 10 (iv); 

- certifikat EN 1090 v minimalnem razredu EXC 2; 

- potrdilo o zagotovljenem sistemu kakovosti za dobavo in montažo športne opreme. 

 
Naročnik si pridržuje pravico ponudnike pozvati k dostavi vzorcev vseh materialov iz ponudbe. 
 
Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval v celoti zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
51/17) in da bo na podlagi poziva naročnika predložil izjavo, da bo izpolnil zahtevo. 
 
Lokacije izvedbe: 
 
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo TIP 1 se bo izvajala: 
 

- četrtna skupnost Bežigrad – nepremičnina parc. št. 516/1 k.o. Brinje 1; 
- četrtna skupnost Moste – nepremičnina parc. št. 832/1 k.o. Udmat; 
- četrtna skupnost Center – nepremičnine parc. št. 365, 371/13 k.o. Poljansko predmestje in 
- še na dveh lokacijah, ki jih bo naročnik sporočil naknadno. 

 
Izgradnja igrišč z napravami za ulično vadbo TIP 2 se bo izvajala: 
 

- četrtna skupnost Šiška – nepremičnine parc. št. 237/2, 236/1, 217/1, vse k.o. Spodnja Šiška. 

 

Navedene nepremičnine predstavljajo t.i. makro lokacije, mikro lokacijo oz. točno lokacijo igrišča z napravami za 

ulično vadbo pa določi naročnik naknadno, pred samim pričetkom del. Naročnik si tudi pridržuje pravico do 

spremembe oblike posameznega igrišča in tipa varnostne podlage, v primeru, da se pojavijo nepredvidene 

okoliščine, katerih ob pripravi te razpisne dokumentacije ni mogel predvideti. 

 

Ponudnik mora opraviti ogled terena na navedenih makro lokacijah tako, da bo lahko pridobil in opredelil vse 

podatke, ki jih potrebuje pri pripravi ponudbe. 

 
Roki izvedbe: 
 
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da bo ponudniku po potrebi sproti sporočal količino in dinamiko dobave ter 
montaže naprav za ulično vadbo. 
 
Rok za izgradnjo vseh v tej razpisni dokumentaciji predvidenih igrišč z napravami za ulično vadbo je 60 dni od podpisa 
pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila s strani obeh pogodbenih strank. Ponudnik pa se obvezuje, da 
bo pričel z deli najkasneje v roku 5 delovnih dni od uvedbe v posel. 
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Šteje se, da so dela končana, ko ponudnik izpolni vse svoje obveznosti po pogodbi o izvedbi javnega naročila, je 
opravljen pregled del, so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu. 
 
Reševanje reklamacij in garancijski rok: 
 
Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 
 
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila, bo moral jamčiti 
za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 
V primeru okvare posamezne naprave za vadbo, se mora ponudnik pričeti z odpravo najkasneje v roku 48 ur od 
trenutka, ko ga naročnik o okvari obvesti. 

Garancijski rok za naprave za vadbo in tudi za samo izvedbo del, tj. montažo oz. postavitev naprav, je 5 (pet) let. Za 
samo solidnost gradnje pa je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 
– uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let;  
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Sklop 2: Oprema igrišč z namiznoteniškimi mizami 
 
Predmet javnega naročila v okviru Sklopa 2 je dobava 19 (devetnajstih) namiznoteniških miz, njihova montaža in 
vkop oz. fiksiranje na igriščih za vadbo. 
 
Zahtevane tehnične lastnosti namiznoteniške mize: 

- zahtevane mere mize so: dolžina 264 cm, širina 142,5 cm, višina 74,6 cm; 
- celotna izdelava skladno z varnostno produktnim standardom za namizno teniško mizo SIST EN 14468-1:2015 

za tip zunanja vgradnja-fiksna; 
- morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST 

EN 1176-1 ali cestifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 15312; 
- mora biti narejena iz pohištvenih cevi 80/40, ravno tako mora biti podnožje mize iz pohištvenih cevi 80/80; 
- v celoti mora biti vroče cinkana; 
- na kovinsko podkonstrukcijo mora biti lepljena in kovičena melaminska podloga min. debeline 4 mm; 
- noge mize morajo biti notranjost pomaknjene za min 40 cm, da omogoča igro tudi na invalidskih vozičkih; 
- mrežica namiznoteniške mize mora biti izdelana iz 3 mm inox perforirane pločevine. 

 
Ponudnik mora ponudbi predložiti: 

- tehnično skico namiznoteniške mize, katerih dobavo ponuja, 
- certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom za namizno teniško mizo SIST EN 14468-1:2015 za 

tip zunanja vgradnja-fiksna; 
- certifikat EN 1090 v minimalnem razredu EXC 2; 
- potrdilo o zagotovljenem sistemu kakovosti za dobavo in montažo športne opreme. 

 
 
Ponudnik mora poleg dobave namiznoteniških miz, s tehničnimi lastnostmi, ki jih zahtev naročnik, slednje tudi 
montirati in vgraditi v zunanja igrišča na način, kot izhaja iz popisa del. Vsi izkopi se morajo izvajati pod kotom 
naravnega trenja oziroma zavarovati glede na danosti terena. 
 
Dela je potrebno izvesti v skladu: 

- z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi; 
- varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom; 
- varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami; 
- gradbeno zakonodajo in projektno dokumentacijo; 
- pravili stroke. 

 
Ponudnik si je dolžan obvezno ogledati lokacijo in specifiko predmeta ponudbe na terenu in si pridobi informacije 
ter količine, ki v popisu niso specificirane. 
 
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški: 

- izvedba del po popisu z vsemi pomožnimi deli in materiali za izvedbo posamezne postavke; 
- zaščita in razpiranje po potrebi. 

 
Lokacije izvedbe: 
 
Namiznoteniške mize se naj bi vgradile na sledečih lokacijah, v predvidenih sledečih količinah: 
 

                         LOKACIJA KOLIČINA 
1  Četrtna skupnost  Bežigrad – nepremičnina parc. št. 246/8 k.o. Brinje I 1 
2  Četrtna skupnost Dravlje – nepremičnina parc. št. 1198/8 k.o. Dravlje 1 
3 

 

Četrtna skupnost Moste – nepremičnini parc. št. 157/1 in 157/2, obe  k.o. 
Udmat 

1 

4  Četrtna skupnost Vič – nepremičnini parc. št. 2112/63, 2114/11, obe k.o. Vič  1 
5  Četrtna skupnost Vič – nepremičnini parc. št. 1028/3 in 1028/4, obe k.o. Vič  1 
6 

 

Četrtna skupnost Bežigrad – nepremičnini parc. št. 1385/15, 1386/1, obe k.o. 
Bežigrad 

1 

7  Četrtna skupnost Vič – nepremičnina parc. št. 1866/1 k.o. Vič 1 
8  Četrtna skupnost Šiška – nepremičnina parc. št. 552/36 k.o. Zgornja Šiška 1 
9  Četrtna skupnost Bežigrad – nepremičnina parc. št. 1294/145 k.o. Bežigrad 2 
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10  Četrtna skupnost Bežigrad – nepremičnina parc. št. 516/1 k.o. Brinje 1 1 
11 

 

Četrtna skupnost Center – nepremičnini parc. št. 365, 371/13, obe k.o. 
Poljansko predmestje 

2 

12  Četrtna skupnost Moste – nepremičnina parc. št. 832/1 k.o. Udmat 2 
13 

 

Četrtna skupnost  Šiška – nepremičnini parc. št. 237/2, 236/1, 217/1, obe k.o. 
Spodnja Šiška 

2 

14  Četrtna skupnost Rudnik k.o. Karlovško predmestje 189/27 2  
 Skupaj: 19 

 
Naročnik izpostavlja, da gre za predvidene lokacije in za predvidene količine ter si pridržuje, da po sklenitvi pogodbe 
o izvedbi javnega naročila pride do spremembe kakšne izmed navedenih lokacij in da se tudi spremeni predvidena 
količina namiznoteniških miz na posamezni lokaciji. 
 
Ravno tako naročnik izpostavlja, da navedene nepremičnine predstavljajo t.i. makro lokacije, mikro lokacijo oz. točno 
lokacijo postavitve namiznoteniške mize pa določi naročnik naknadno, pred samim pričetkom del. 
 
Ponudnik zagotavlja, da upošteva v celoti zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) 
in da bo na podlagi poziva naročnika predložil izjavo, da bo izpolnil zahtevo. 
 
Roki izvedbe: 
 
Rok za dobavo in vgradnjo namiznoteniških igrišč je 60 dni od podpisa pogodbe o izvedbi predmetnega javnega 
naročila s strani obeh pogodbenih strank. Ponudnik pa se obvezuje, da bo pričel z deli najkasneje v roku 5 delovnih 
dni od uvedbe v posel. 
 
Šteje se, da so dela končana, ko ponudnik izpolni vse svoje obveznosti po pogodbi o izvedbi javnega naročila, je 
opravljen pregled del, so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na pregledu. 
 
Reševanje reklamacij in garancijski rok: 
 
Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 
 
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila, bo moral jamčiti 
za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 
V primeru okvare posamezne namiznoteniške mize, se mora ponudnik pričeti z odpravo najkasneje v roku 48 ur od 
trenutka, ko ga naročnik o okvari obvesti. 
 
Garancijski rok za naprav za vadbo – namiznoteniških miz in tudi za samo izvedbo del, tj. postavitev naprav, je 5 (pet) 
let.  
 
 


