OBRAZEC

2-C-60-OB21

Dodatek A k vlogi za certificiranje kovinskih gradbenih elementov
po EN 1090-1: Projektiranje

Podatki o vložniku
Podjetje:
Izpolni vložnik

Izpolni IMK

(opombe, navedbe)

(opombe, navedbe)

Opombe IMK Projekt:

A

B

C

1. Način izračuna projekta:




ročni izračun
uporaba programske opreme

2. Osnove za projektne izračune



Harmonizirani standard






SIST EN 1993
SIST EN 1994
SIST EN 1999

Druge zahteve
naročnika)

(npr.

zahteve

Izvedba projektiranja:




v okviru podjetja

pogodbena projektna organizacija
(prosim izpolnite dodatek E
3. Oprema za projektiranje:
3.1 Površina projektnega oddelka [m2]
3.2 Uporabljena oprema za projektiranje:
Naziv opreme

Tipska oznaka

Proizvajalec

3.3 Programska oprema za projektiranje:
Naziv programske
opreme, verzija in datum

Verzija: 03

Proizvajalec

Preverba
funkcionalnosti
programske opreme

Datum izdaje: 18.04.2016

Datoteka:2-C-60-OB21-Dodatek A k vlogi za certificiranje po EN 1090-1-Projektiranje
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4. Osebje za projektiranje (priložite ustrezna dokazila o usposobljenosti):
4.1 Število oseb vključenih v projektiranje:
4.2 Odgovorna oseba:
Ime in priimek:
Izobrazba:
Dokazila o usposobljenosti:
4.3 Sodelavci vključeni v projektiranje
Ime in priimek

Izobrazba

Dokazila o usposobljenosti

5. Opis postopkov za projektiranje in kontrolo projektiranja
5.1 Katere interne postopke uporabljate na področju projektiranja?
Številka dokumenta

Naslov dokumenta (področje uporabe)

5.2 Katere od navedenih področij obravnavate v svojih konstrukcijskih
dokumentih?
Vhodni podatki (npr. obremenitve/
možni vplivi)?










Načrtovana življenjska doba?
Področje izgradnje objekta/uporabe
konstrukcijskega gradbenega
elementa (npr. država, kraj)?
Upoštevane konstrukcijske
zahteve?
Planiranje izračunov in s tem
povezane uporabljene programske
opreme?
Rezultate projektiranja?
Zaščita podatkov in avtorske
pravice?
Določitev izvedbenega razreda
(EXC)?
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Vrsta obremenitev




Dinamična odpornost?
Statična nosilnost?

Žilavost in lamelarni lom (skupine
jekel po SIST EN 1993-1-10)?
Določitev Z vrednosti (SIST EN
1993-1-10)?
Določitev dodatnih neporušnih
preiskav (tabela 24, SIST EN 10902)?
Določitev dodatnih UT preiskav po
SIST EN 10160 (dvoplastnost/
nehomogenost)?
6. Katere dokumente, ki se uporabljajo
za vrednotenje rezultatov, boste
uporabili (prosim priložite primere)?






Ugotovljena odstopanja od zahtev:
1.
2.
3.
4.

Datum ter ime, priimek in podpis odgovorne osebe vložnika:

Datum ter ime, priimek in podpis odgovorne osebe v IMK:

Opombe IMK:
0 … ni relevantno (N/A)
1 … izpolnjuje zahteve
2 … delno izpolnjuje zahteve
3 … ne izpolnjuje zahtev
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