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STANDARDIZIRANI OPISI DEL ZA STAVBE (SODS)

SPLOŠNA UVODNA POJASNILA

V kolikor ni določeno v splošnih določilih k popisu del ali v opisih v posameznih postavk, 

veljajo naslednja pravila:

1. Standardizirani opisi

Standardizirane opise za stavbe pripravlja Inženirska zbornica Slovenije. Trenutno je 

pripravljena verzija za javno razpravo.

2. Nejasnosti, protislovja:

V primeru nejasnosti ali protislovnih navedb v popisu del velja naslednji vrstni red:

1. Dopolnilni tekst k standardiziranemu opisu postavke (sivi tekst za rdečim tekstom) velja pred 

osnovnim standardiziranim opisom (modri tekst)

2. Osnovni standardizirani opis (modri in rdeči tekst) velja pred uvodnimi določili k skupini 

postavk (sivi tekst) 
(Opomba: Osnovni standardizirani opis postavke tvorita modri in rdeči tekst. Rdeči tekst je le skrajšan 

povzetek modrega teksta dopolnjen z dodatnimi podatki za podvariante).

3. Uvodna določila k skupini postavk velja pred splošnimi določili k skupini del  
(Opomba: Na primer splošna dololčila za skupino postavk za betonske stene veljajo pred splošnimi 

določili za betonska dela)

4. Splošna določila k skupini del

5. Splošna uvodna pojasnila k standardiziranim opisom del za stavbe (SOZD)

3. Material/proizvod/tip/sistem:

Izraz "material" označuje gradbene produkte (npr. gradbene materiale, gradbeni element, 

gradbeni sistem), za tehnične aparate in naprave pa se uporabljaj izraz "proizvod/tip/sistem".

4. Navedbe za materiale/proizvode/tipe/sisteme v ponudbi:

V ponudbi posebej navedeni materiali/proizvodi/tipi/sistemi, ki jih ponudnik navede v ta 

namen pripravljenih postavkah, morajo odgovarjati najmanj razpisnim zahtevam ali običajno 

predpostavljenim tehničnim zahtevam v skladu s predpisi, standardi in pravili stroke.

V ponudbi posebej navedeni materiali /proizvodi/tipi/sistemi se štejejo kot sestavni del 

pogodbe, vendar le z izrecnim soglasjem naročnika.

5. Značilni navedeni materiali/proizvodi/tipi/sistemu 

(Postavke s primerljivimi materiali)
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V bazi standardiziranih opisov del so tudi postavke, ki omogočajo, da ponudnik navede v 

ponudbi primerljive in enakovredne materiale glede na svojo tehnologijo dela. Kriteriji za 

primerljivost morajo biti podani v razpisni dokumentaciji: v samem opisu postavke ali z 

navedbo, kje se ti kriteriji nahajajo.

Če ponudnik ne navede svojih materialov v za to pripravljenih mestih, veljajo materiali 

navedeni v opisu postavke.

6. Sprejemljivost (dopustnost)

Vsi uporabljeni materiali/proizvodi/tipi/sistemi ustrezajo vsem zahtevam namembnosti 

objekta in s projektom predpisanim zahtevam in CE znakom. 

7. Obseg

Vsako sklicevanje na določene tehnične specifikacije velja načeloma le, če so te priznane s 

strani naročnika.

Vsako opisano delo obsega tudi dobavo pripadajočega materiala/proizvoda/tipa/sistema 

vključno z razkladanjem, skladiščenjem in transporti (prenosi) do mesta vgradnje.

Če so za zagon ali začetek uporabe izvedenega dela (po opisu v postavki) potrebni posebni 

preizkusi, ugotovitve, prevzemi, snemanja, obratovalna navodila ali druga dokumentacija, so 

morebitni stroški v zvezi s tem vkalkulirani v ceno na enoto.

8. Samo dobava

Če je v popisu del izrecno zahtevana le dobava, je transport do dogovorjenega mesta (naslov 

dobave) in razkladanje vklakulirano v ceno na enoto.

9. Samo obdelava ali vgradnja/montaža

Če je v popisu del izrecno predvidena le obdelava ali vgradnja oz. montaža 

materiala/proizvoda/tipa/sistema, je transport (prenos) od mesta skladiščenja ali mesta 

razkladanja do mesta vgradnje vsekakor vkalkuliran v pripadajoči postavki za obdelavo ali 

vgradnjo oz. montažo.

10. Etaže

Vse aktivnosti veljajo ne glede na etažo v objektu.

Komentar:

Obseg aktivnosti:

V standardiziranih opisih del se praviloma  v posameznih postavkah posebej ne opisuje:

 - načina izvajanja, 

 - pomožnih del, 

 - pomožnega materiala, 

 - obsega del, 

 - načina obračuna.
Pomembna pa sta opis in zahtevana kvaliteta končnega izdelka.

Podatki za material/proizvod/tip/sistem:

Značilne podatke za določene produkte, tipe, ali sisteme je dopustno navajti le z dopolnilom "ali 

enakovredno".
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