
SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE

03 ELEKTROINŠTALACIJE (EI)

0328 VZDRŽEVANJE IN GARANCIJA

032800 IZBIRNA UVODNA DOLOČILA
032801 VZDRŽEVANJE REZERVNEGA NAPAJANJA
032811 VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Datoteka: SODMOS EI 28 Vzdrževanje in garancija_dec_2022 Stran 1/4



SODMOS - STANDARDIZIRANI OPISI DEL, MATERIALOV IN OPREME ZA STAVBE - December 2022
03 ELEKTROINŠTALACIJE

Refer. številka Opis Enota

0328 Vzdrževanje in garancija

Če v vsebini postavk ali v uvodnih pojasnilih k tem postavkam ni navedeno 
drugače, veljajo za vsa dela iz te skupine naslednja določila.
1. Vzdrževanje in pregled (obratovalno vzdrževanje v skladu z zakonodajo): 
V nadaljevanju je opisano vzdrževanje in pregled vgrajene opreme v času 
garancije. 
Vzdrževanje in pregled (servisiranje) vključuje neprekinjeno preventivno in 
skrbno vzdrževanje tehnične opreme, da se zagotovi skladno z zakonodajo 
in brezhibno delovanje (ukrepi za vzdrževanje ciljnega stanja tehničnih 
sredstev sistema). 
2. Popravila: popravila niso del tega standardiziranega opisa storitev. 
3. Obseg del/vračunana dela: 
Dela se izvajajo v skladu z informacijami proizvajalca sestavnih delov, ki so 
priložene sistemski dokumentaciji. Cene na enoto vključujejo: 
- naprave, stroje in merilno opremo; 
- čistilni material; 
- dokumentacijo v kontrolni knjigi podjetja

3.1 Opombe: Opombe o morebitnih popravilih, za katera garancija ne velja, 
se vpišejo v knjigo vzdrževanja podjetja in se o njih takoj obvesti naročnika. 
4. Potrošni material: Potrošni material in običajna obraba (npr. filtri, 
motorno olje) se plačata posebej. 
5. Mere in pravila za obračun: 
Ena obračunska enota (OE) ustreza pavšalni pristojbini za 12 mesecev 
vzdrževanja. 

032800 Izbirna uvodna določila
03280000A Vzdrževalna dela

Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Velja za pozicije: ____; 
Informacije o omejenem dostopu: ____; 
Druge informacije: ____

03280000B Delna zaustavitev
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Velja za pozicije: ____; 
Obdobje delne zaustavitve (od / do): ____; 
Druge informacije: ____
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03280000C Popolna zaustavitev
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Velja za pozicije: ____; 
Skupno obdobje zaustavitve (od / do): ____; 
Druge informacije: ____

03280000X Drugo
Naslednji podatki in navedbe glede načina izvajanja del  veljajo kot 
dogovorjene in so upoštevane v cenah na enote.
Velja za pozicije: ____; 
Drugi dogovori: ____

032801 Vzdrževanje rezervnega napajanja
03280101A Vzdrževanje rezervnega napajalnega agregata

Vzdrževanje in pregled agregatov za rezervno napajanje. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03280102A Vzdrževanje rezervnega napajalnega agregata, SINH
Vzdrževanje in pregled agregatov za rezervno napajanje, ki so sinhronizirani 
(brezprekinitveno delovanje).
Velja za pozicije: ____   

kpl

03280103A Vzdrževanje brezprekinitvenega napajalnika brez baterije
Vzdrževanje in pregled sistemov ON LINE - Brezprekinitveni napajalnik brez 
baterije. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03280104A Vzdrževanje baterij za ON LINE - Brezprekinitveni napajalnik
Vzdrževanje in pregled baterij za sisteme ON LINE - Brezprekinitveni 
napajalnik

kpl

03280105A Vzdrževanje in pregled polnilnih/stikalnih naprav za sisteme varnostne 
razsvetljave brez baterije
Vzdrževanje in pregled polnilnih/stikalnih naprav za sisteme varnostne 
razsvetljave brez baterije. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03280106A Vzdrževanje in pregled baterij za sisteme varnostne razsvetljave
Vzdrževanje in pregled baterij za sisteme varnostne razsvetljave. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03280107A Vzdrževanje agregatov za rezervno napajanje/agregatov za 
brezprekinitveno napajanje sistemov varnostne razsvetljave
Vzdrževanje in pregled agregatov za rezervno napajanje/agregatov za 
brezprekinitveno napajanje sistemov varnostne razsvetljave. 
Velja za pozicije: ____

kpl

032811 Vzdrževanje zasilne razsvetljave

03281120C Vzdrževanje svetilk za zasilno razsvetljavo, z vgrajenim nadzorom nad 
svetilko
Pregled (vzdrževanje) vgrajenega števila zasilnih svetilk, za določeno 
količino, v garancijskem roku. Opis svetilk je določena v nazivu postavke. 
Velja za pozicije: ____  

kpl
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03281120D Vzdrževanje svetilk za zasilno razsvetljavo, z vgrajenim nadzorom nad 
svetilko, v stanju pripravljenosti
Pregled (vzdrževanje) vgrajenega števila zasilnih svetilk, za določeno 
količino, v garancijskem roku. Opis svetilk je določena v nazivu postavke. 
Velja za pozicije: ____  

kpl

03281122C Vzdrževanje baterije za zasilno razsvetljavo, z avtotestom
Pregled (vzdrževanje) nameščenega števila zasilnih svetilk z vgrajenimi 
baterijami v garancijskem roku. Opis svetilke je določena v nazivu 
postavke. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03281122D Vzdrževanje baterije za zasilno razsvetljavo, samostojna svetilka
Pregled (vzdrževanje) nameščenega števila zasilnih svetilk z vgrajenimi 
baterijami v garancijskem roku. Opis svetilke je določena v nazivu 
postavke. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03281130A Dokaz nazivne moči zasilne razsvetljave
Dokaz v garancijskem roku, da nazivna moč vira energije za sistem zasilne 
razsvetljave ustreza zahtevani moči. 
Velja za pozicije: ____

kpl

03281132A Dokaz o zadostni osvetljenosti zasilne razsvetljave
Dokaz v garancijskem roku, da osvetljenost ustreza zahtevam sistema 
zasilne razsvetljave.

kpl

Datoteka: SODMOS EI 28 Vzdrževanje in garancija_dec_2022 Stran 4/4


