OBJAVLJENA VPRAŠANJA IN POJASNILA NA SPLETNI STRANI URADNEGA LISTA /
JAVNA NAROČILA
1.

Datum objave: 03.12.2019 16:12

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je objavil javno naročilo tik pred prazniki v mesecu decembru in pri tem upošteval
minimalni rok za pripravo - oddajo ponudb.
Ponudniki potrebujejo za pripravo primeren in sorazmerno okoliščinam odmerjen čas, da lahko
pripravijo pravilne , popolne in sprejemljive ponudbe.
Pri tem so ponudniki odvisni od razpoložljivosti ostalih gospodarskih subjektov ( - dobaviteljev
materialov, - ponudnikov posameznih podizvajalskih storitev ), ki so po naših trenutnih izkušnjah
iz sodelovanja na ostalih razpisih in konkretno v tem tem roku zelo omejeno dostopni ali celo
zasedeni.)
Poleg tega je naročnik obvezan upoštevati temeljno načelo enakopravne obravnave ponudnikov,
saj so ponudniki iz tujine zaradi ustaljenih običajev in navad v evropskem prostoru s tako
odmerjenim rokom resno diskriminirani.
V interesu transparentnosti vodenja postopka in v interesu naročnika je, da v postopku pridobi
zadostno število pravilnih ponudb. Izbira takšnih "posebnih rokov" izvedbe postopka oddaje
javnega naročila- se je v kombinaciji z ostalimi ugovori ponudnikov na portalu javnih naročil - že
večkrat zaključila z ne-oddajo naročila iz poznanih razlogov (npr. ...-vložen revizijski zahtevek, prejem nedopustnih ponudb, ki presegajo naročnikova zagotovljena sredstva ... .t.d. )
Naročniku toplo priporočamo, da razmisli primernem o podaljšanju roka pozneje v mesec januar
2020.
za upoštevanje se zahvaljujemo.
lep pozdrav
ODGOVOR
Naročnik se zaveda prihajajočih praznikov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Naročnik preučuje
možnost podaljšanja roka za oddajo ponudb v mesec januar 2020. O morebitnem podaljšanju
roka, bo naročnik obvestil ponudnike takoj, ko bo odločitev sprejeta.
2.

Datum objave: 03.12.2019 16:14

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da nam omogočite dostop do načrtov.
Hvala.
ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in
sicer : P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA, POD TOČKO 8.2:

Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil
razen
Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
3. VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za objavo načrtov in ostale projekte dokumentacije.
hvala!
ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in
sicer : P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA, POD TOČKO 8.2:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil
razen
Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
4. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje se lahko dostopa do tehnične dokumentacije (risb).
5. VPRAŠANJE
Kje lahko najdemo projektno dokumentacijo?
Mare
ODGOVOR NA VRAŠANJA 4 IN 5
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
Naročnik je povezavo do razpisne dokumentacije zapisal tudi v navodilih za pripravo ponudbe, in
sicer : P1 Navodila RD Lipica; v sklopu B DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA, POD TOČKO 8.2:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil
razen
Poglavja 9, ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika:
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
6. Datum objave: 03.12.2019 16:15

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudbe zaradi božično-novoletnih praznikov in s tem
povezanih odsotnosti podaljša vsaj za 10 dni.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik se zaveda prihajajočih praznikov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Naročnik preučuje
možnost podaljšanja roka za oddajo ponudb v mesec januar 2020. O morebitnem podaljšanju roka,
bo naročnik obvestil ponudnike takoj, ko bo odločitev sprejeta.
7. Datum objave: 03.12.2019 16:17

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
predvideni rok za izvedbo del v 6 mesecih je bistveno prekratek za uspešno in kvalitetno izvedbo. Gre
za projekt z ocenjeno vrednostjo 7.9 mio eur, ki se ga v šestih mesecih ne da izvesti. V tem pogledu je
tudi nesmiselna zahteva po minimalnem povprečnem letnem prometu ponudnika, ki mora biti 8 mio
eur, tak ponudnik pa bo potem na tem projektu podoben znesek realiziral v 6 mesecih - torej bo
podvojil svojo realizacijo. To ni usklajeno in je očitno, da nek pondudnik več ve in mu bo potem med
gradnjo rok podaljšan iz naslova "dobrih zvez".
Pozivamo vas, da rok podaljšate na vsaj 14 mesecev in omogočite kvalitetno izvedbo in predvsem
skrbno porabo javnih sredstev!
ODGOVOR
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval s stroko, katera zagotavlja, da je izvedba
možna v roku, ki je napisan v razpisni dokumentaciji naročnika.
8. Datum objave: 03.12.2019 16:21

VPRAŠANJE
spoštovani
Zanima nas kdo bo vodja nadzora pri predmetnem javnem naročilu.
hvala in lp
ODGOVOR
Zaradi obsežnosti, zahtevnosti in velikosti gradbenih del, ki so predmet javnega naročila, naročnik še
ni sprejel odločitve, kdo bo vodja nadzora. Naročnik se zavezuje, da bo o svoji odločitvi, kdo bo vodja
nadzora obvestil ponudnike takoj, ko bo ta izbran.
9. Datum objave: 03.12.2019 16:34

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V osnutku pogodbe je v 5. členu definiran plačilni rok, ta plačilni rok je 45 dni od prejema.
Prosimo naročnika, da popravi plačilni rok iz 45 na 30 dni od prejema računa - tako kot velja za vse
javne naročnike.
Hvala.
ODGOVOR
Spoštovani,
naročnika ne zavezuje ZIPRS, saj nima statusa ne neposrednega, niti posrednega proračunskega
uporabnika.

Glede na navedeno naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije in je plačilni rok 45 dni.
10. Datum objave: 04.12.2019 14:59

VPRAŠANJE
Poštovani,
među dokumentacijom koja je dostupna se ne nalaze projekti i troškovnici za enterijer. Da li nam
možete reći da li će biti raspisan poseban poziv za enterijer i opremu i kada bi se moglo očekivati da
taj raspis bude objavljen?
Hvala,
srdačan pozdrav
ODGOVOR
Naročnik pripravlja nov javni razpis za notranjo opremo.
11. Datum objave: 05.12.2019 15:08

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da ponovno objavi projekta kanalizacija, saj je obstoječa datoteka poškodovana
ODGOVOR
Naročnik je ponovno objavil na svoji spletni strani projekt kanalizacija.
12. Datum objave: 10.12.2019 13:13

VPRAŠANJE
Zanima nas ali keramiko dejansko dobavlja investitor, kajti postavka predvideva tudi dobavo?
ODGOVOR
Kot zapisano v razpisni dokumentaciji, naročnik potrjuje, da keramiko dobavi izvajalec.
13. Datum objave: 11.12.2019 11:23

VPRAŠANJE
Glede na dejstvo, da postavljena limitirana vrednost, bistveno prenizka, prosimo naročnika, da
natančno zapiše kako bo postopal v kolikor vse ponudbe presežejo limitirano vrednost.
ODGOVOR
Naročnik je prepričan, da postavljena limitirana vrednost ni prenizka.
V primeru, da bodo vse ponudbe presegle limitirano vrednost, bo naročnik postopal skladno z ZJN-3.
14. Datum objave: 11.12.2019 11:46

VPRAŠANJE
V splošnem opisu keramičarskih del je navedeno, da investitor dobavi vse keramične ploščice pri
posameznih postavkah pa je napisano "dobava in polaganje". Pozivamo naročnika, da uskladi popise!

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v Ponudbeni predračun.xlsx; V. KERAMIČARSKA DELA in
sicer na način, da investitor dobavlja in polaga vse keramične ploščice.
Opis po novem se glasi:
"Vse keramične ploščice dobavi in polaga investitor v potrebni količini, količino odpada mora
določiti izvajalec. Vsa dela je potrebno izvesti skladno s pravili stroke.
Ves ostali material dobavlja izvajalec.
V enotnih cenah so vključeni vsi zaključni in prehodni kovinski profili."
15. Datum objave: 11.12.2019 11:51

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Še enkrat pozivamo naročnika naj razmisli o podaljšanju roka za oddajo ponudb vsaj do 17.1.2020.
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
16. Datum objave: 11.12.2019 11:52

VPRAŠANJE
Sami ste objekt imenovali kot obsežen, zahteven ter velik, zato vas naprošamo , da v kolikor želite
uspešno in kvaliltetno izvedbo podaljšate rok izvedbe na vsaj 12 mesecev.
Hkrati vas zaradi kvalitetne priprave ponudbe naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj
do 14.01.2020.
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
17. Datum objave: 11.12.2019 11:52

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Smo v času božično novoletnih praznikov, ko bo mnogo podjetji imelo kolektivni dopust in bodo
pričeli z delom dne 06.01.2020, zato naprošamo naročnika za podaljšate roka za oddajo ponudbe vsaj
na dan 13.01.2020.
Hvala in lepo pozdravljeni.
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.

Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
18. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo naročnika za objavo, ali je že prejel sklep o podaljšanju roka za oddajo ponudbe.
Kot že navedeno, smo v času božično - novoletnih praznikov (kolektivni dopusti ) in prosimo
naročnika za razumevanje in da prestavi rok za oddajo ponudbe vsaj do 13.01.2020.
S tem bo naročnik prejel večje število konkurenčnih ponudb in na ta način poskrbel za večjo
gospodarnost.
S spoštovanjem!
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
19. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo naročnika, da čimprej objavi informacijo vezano na rok oddaje ponudbe.
Prosimo naročnika, da rok oddaje ponudbe podaljša vsaj za 14 dni in hkrati podaljša tudi rok za
postavljanje vprašanj preko portala JN tako, da bo komunikacija z naročnikom preko portala mogoča
tudi vsaj še do 10.1.2020.
Hvala.
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
20. Datum objave: 11.12.2019 11:53

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zaradi prihajajočih praznikov naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni.
hvala
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že

podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
21. Datum objave: 11.12.2019 11:54

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da takoj prestavi rok oddaje ponudbe za najmajnj 14 dni. Rok oddaje na
30.12.2019 je prav "nehigienski" in nekorekten, saj gre za praznike pri nas, prav tako v tujini, in zaradi
tega bo veliko podjetij in ljudi koristilo tudi kolektivne dopuste, kar jim po vsej pravici, po celoletnem
trdem delu tudi pripada. To pa bo onemogočalo kvalitetno pripravo ponudbe. Zato ponovno
pozivamo naročnika, da prestavi rok oddaje te ponudbe na čas po 15.1.2020.
ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil in v sistemu Elektronskega javnega naročanja spremenil rok za
oddajo ponudb.
Trenutno na portalu sprememba čaka na objavo v TED-tenders electronic daily, kateri je naročniku že
podal začasno referenčno številko 19-606244-001.
Nov rok za oddajo ponudb je 8.1.2020 do 13.00
22.Datum objave: 11.12.2019 14:44

VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika da ponovno preveri opis za keramičarska dela. Ni nam jasno, kako si naročnik
predstavlja, da bo izvajalec dobavil vezni in ostali material naročnik pa bo dobavljal in polagal
keramične ploščice?!
ODGOVOR
Naročnik je pri spremembi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo v v Ponudbeni predračun.xlsx; V. KERAMIČARSKA DELA in sicer na način, da ponudnik
oz. izvajalec dobavlja in polaga vse keramične ploščice.
Opis po novem se glasi:
"Vse keramične ploščice dobavi in polaga ponudnik oz. izvajalec v potrebni količini, količino odpada
mora
določiti izvajalec. Vsa dela je potrebno izvesti skladno s pravili stroke.
Ves ostali material dobavlja izvajalec.
V enotnih cenah so vključeni vsi zaključni in prehodni kovinski profili."
23.Datum objave: 12.12.2019 14:06

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Skladno s podaljšanjem roka za oddajo ponudbe vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka za
postavitev vprašanj vsaj do 24.12.2019.
S tem bo naročnik omogočil potencialnim ponudnikom razjasnitev morebitnih nejasnosti.
Lepo se zahvaljujemo.
ODGOVOR
Skladno s podaljšanjem roka za oddajo naročila, naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do
19.12.2019 do 13.00

24. Datum objave: 13.12.2019 08:48

VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo naročnika, da skladno s podanim odgovorom pravočasno podaljša rok za
postavljanje vprašanj tudi na portalu JN.
Lepo se zahvaljujemo.
ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za postavitev vprašanj do 19.12.2019 do 13.00
25. Datum objave: 13.12.2019 08:49

VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj do 13.1.2020 in roka za postavljanje
vprašanj.
Skoraj en mesec je razlike med sprejemom ponudnikovih vprašanj (13.12.2019), oddaja ponudbe
8.01.2020.
Lepo vas prosimo, ne nas imet...
lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za postavitev vprašanj do 19.12.2019 do 13.00
26. Datum objave: 13.12.2019 10:06

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika naprošamo za pojasnilo naslednjih vprašanj:
1, Vzidava zunanjih in notranjih ravnih lesenih okenskih polic m1 40,00
Na kaj se nanaša ta pozicija? Je možno pridobiti opis materiala, kakšne so dimenzije, detajl izvedbe?
2, Dobava in vgradnja okenske police 135/16cm iz masivnega hrastovega lesa debeline 4cm, vgrajena
v ravnino tlaka. Vidna površina oljena. kos 168,00
Se ponovijo okenske police. Dim. in material je naveden. Vprašanje pa je, kaj pomeni, da se vgrajuje v
»višino tlaka«. Ali obstaja kak detajl izvedbe?
3, Dobava in izdelava zunanje lesene talne obloge na podkonstrukciji, sibirski macesen I. kvalitete,
debeline 2,6 cm in širine 15 cm, površinsko nezaščiten les. Upoštevati namenski nerjaveč pritrdilni in
distančni material. m² 250,00
V razpoložljivih dokumentih ne najdemo sestave (preseka te terase). Dobro bi bilo imeti tudi tloris.
5, Dobava in vgradnja lesene zaključne letve kot obstenske obrobe, barvane, lepljene na tla in steno,
barva po izboru projektanta. m 4.980,00
Ali gre za zaključno letev talne obloge end-grain? Če gre za zaključno letev talne obloge bi bila tudi ta
iz hrasta. Bi jo bilo res potrebno barvati? Obstaja morda ideja o obliki in dim. letve?
Lep pozdrav,
ODGOVOR
1. Pozicija : Vzidava zunanjih in notranjih ravnih lesenih okenskih polic m1 40,00 , se nanaša na
zidarsko vzidavo okenskih polic s parapetom. Dobava in postavitev polic je zajeta ločeno.
2. Pri okenskih policah 135/16 cm iz masivnega hrastovega lesa debeline 4cm, vgrajene v ravnino
tlaka, to pomeni da gre za police pri oknih brez parapeta, ki se vgradijo na način, da je gornji rob
police višinsko poravnan z gornjim robom izvedenega tlaka.
Naročnik je na svoji spletni strani poleg projektne dokumentacije, objavil tudi risbo na kateri je še vse

posebej prikazal.
3. Ponudnik lahko najde sestavo v naročnikovi projektni dokumentaciji z oznako T 3.1., ki je
objavljena na naročnikovi spletni strani.
Talna obloga je položena na ravne strehe, prikazane v tlorisu strehe, med osmi 1-4/C-G ter 21-24/KO.
Oblika obloge je enostavna in pravokotna.
5. Zaključna lesena obroba tlaka "end-grain" in kvarcitne zagladitve betona. Letve dim. 7x1,5,
enostavne pravokotne oblike in barvane v barvo po barvni lestvici.
27. Datum objave: 13.12.2019 10:12

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za podrobnejši opis spodaj navedenih postavk :
11, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad vhodom) kos 1,00
12, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad teraso restavracije) kos 1,00
V naprej hvala za hiter odgovor.
ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da v postavki 12 je označba sheme
Nd2.2
Opis po novem se glasi:
11, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.1 (nadstrešek nad vhodom) kos 1,00
12, Dobava in montaža platnenih streh: - Nd2.2 (nadstrešek nad teraso restavracije) kos 1,00
Podrobnejši opis in risba se nahajata v projektni dokumentaciji na načrtu št. SH30.
28. Datum objave: 13.12.2019 10:16

VPRAŠANJE
V kuhinji in skladišču kongresa se nahajajo tudi dvižne ploščadi - zanima nas, ali so te ploščadi
predvidene tudi za prevoz oseb ali samo za prevoz tovora?
ODGOVOR
Dvižne ploščadi v kuhinji in skladišču kongresa so namenjene samo za prevoz tovora.
29. Datum objave: 13.12.2019 10:21

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za pravilno pripravo ponudb potrebujemo dodatne informacije glede postavke Dobava in montaža
dvižnih ploščadi: - Dp1.1 (dvižna ploščad v kuhinji) in Dp1.2 (dvižna ploščad v skladišču kongresa).
Prosimo za podatke o dimenzijah jaškov, nosilnosti ploščadi, hitrosti dviga in spusta, ali je ploščah
pohodna / nepohodna.
Lep pozdrav,
ODGOVOR
Naročnik je zapisal vse podrobne informacije glede postavk :
Dobava in montaža dvižnih ploščadi: - Dp1.1 (dvižna ploščad v kuhinji) in Dp1.2 (dvižna ploščad v
skladišču kongresa) v projektni dokumentaciji, v načrtu SH18, sheme za nosilne ploščadi Dp1.1 in
Dp.1.2.

30. Datum objave: 16.12.2019 10:50

VPRAŠANJE
Spoštovani!
V popisu elektro inštalacijskih del v zavihku: 4_4_TELEKOMUNIKACIJE je v komunikacijskih vozliščih
omare zajeta aktivna oprema distribucijska nosilna stikala s 48 1 GB/s UTP vmesniki
Aktivna oprem takih specifikacij kot so navedene v popisu je draga in po našem mnenju ne potrebna
za tovrsten projekt izgradnje hotela.
Naročnika pozivamo, da premisli o potrebi po vgradnji tovrstne opreme oziroma ali je njena vgradnja
resnično potrebna.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Pri projektiranju je bilo upoštevano zadnje stanje tehnike, ob hkratnem upoštevanju razumnih
stroškov. Možnost prenosa 10/100/1000 Mb/s do končne opreme in 10 Gb/s med vozlišči menimo,
da je v tem primeru upravičeno. Namreč razvod mora omogočati rešitev tudi s sobnimi access pointi
(kjer podatki TV vsebin, telefona in wi-fi dostopne točke sobe potekajo po le eni kabelski povezavi) in
upoštevati napredek tehnike.
Cenovni razpon IT opreme ki omogoča zgoraj opisano je med proizvajalci kot tudi med samimi
družinami izdelkov istega proizvajalca izjemno širok. Iz tega razloga je v popisu pod opombami
navedeno, da se pred nabavo predvideno opremo obvezno preveri in uskladi z zahtevami IT službe
investitorja.
31. Datum objave: 16.12.2019 11:06

VPRAŠANJE
Spoštovani!
V ponudbenem predračunu je v zavihku: 4_2_RAZSVETLJAVA zapisana opomba:
OPOMBE (velja za postavke od 6. do 32.):
tipi in posamezne količine svetil so zajete v popisu arhitekture.
V načrtu električnih inštalacij in električne opreme objavljenem na spletni strani naročnika je za
posamezna območja razsvetljave zapisano:
Izbor posameznih svetil ni predmet projekta. Dobavi investitor v lastni režiji.
V popisu arhitekture pa so zajete postavke za dobavo in montažo naslednjih svetil: JP.EI01, JP.EI02,
JP.EI03, JP.EI05.
Naročnika prosimo, da jasno navede, katera svetila (postavke od 6. do 32) mora dobaviti ponudnik.
V Kolikor je potrebno nuditi dobavo in montažo svetilk navedenih v popisu arhitekture pa prosimo za
navedbo tipa in proizvajalca luči!
Hvala!
ODGOVOR
Ponudnik dobavi tudi vse svetilke v sklopu razsvetljava, kjer je navedena dobava. V teh postavkah je
naveden tudi tip svetilk.
Postavke 6, 7, 8, 10 dobava zajeta ločeno v sklopu stavbno pohištvo, postavke 33-36, svetila so
podrobneje opisana v shemah SH39-SH42
Postavke 9, 11, 12, 15, 25, 26, 27 brez dobave (dobava bo del ločenega razpisa)
Postavka 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 zajema tudi dobavo, ki je ustrezno
opisana

32. Datum objave: 16.12.2019 12:01

VPRAŠANJE
Referenčni pogoji vodje del:
- ima vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri
rekonstrukciji ali novogradnji stavbe s klasifikacijsko oznako CC-SI 113 ali 121 ali 122 ali 126 in sicer
kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje gradnje ali vodje del za
gradbeništvo oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo vodje
posameznih del. Vrednost rekonstrukcije ali gradnje je morala znašati najmanj 4.000.000,00 EUR brez
DDV.
Zahteva: naročnik naj zniža zahtevano vrednost del za odgovornega vodjo posameznih del na
razumno vrednost, ker zahtevana je diskriminatorna za večino ponudnikov iz Slovenije.
ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je določil referenčno obdobje in vrednost upoštevajoč načelo sorazmernosti in
povezanosti s predmetom javnega naročila, upoštevajoč poznavanje relevantnega trga. Naročnik
dokumentacije v zvezi z naročilom ne bo spreminjal.

33. Datum objave: 16.12.2019 12:07

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na že predhodno postavljena vprašanja ponudnikov, ki vas opominjamo, da je rok oddaje
ponudbe na dan 08.01.2020 zaradi obsežnega popisa del, božično - novoletnih kolektivnih dopustov
čisto nerealen, zato naročnika vljudno prosimo za ugoditev razumnega datuma - predlagamo petek
10.01.2020 ali torek 14.01.2020. Poleg tega, prosimo tudi za podaljšanje datuma za sprejem
ponudnikovih vprašanj.
Glede na napisano, tako lahko naročnik pričakuje več konkurenčnih ponudb.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je že podaljšal ok za oddajo ponudb iz 30.12.2019 na 8.1.2020 ter rok za postavljanje
vprašanj iz 13.12.2019 na 19.12.2019.

34. Datum objave: 16.12.2019 12:08

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanimajo nas detajli za platnene strehe, iz kakšnega materiala so in kakšne obdelave. Iz razpoložljive
dokumentacije težko ovrednotimo to postavko.
Prosimo vas za več podatkov, podrobnejši opis, detajle.
Hvala.
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je natančen opis platnenih streh podal v v načrtu številka SH30

35. Datum objave: 16.12.2019 15:13

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ali se glede na prestavljen rok za oddajo ponudb na 8.1.2020 podaljšuje tudi veljavnost ponudbe in
garancije, ali ostaja datum veljavnosti 24.6.2020?
ODGOVOR
Datum veljavnosti ostaja nespremenjen in sicer, kot določeno v Navodilih ponudnikom, garancija za
resnost ponudbe mora biti v veljavi vsaj do 24.6.2020
36.Datum objave: 17.12.2019 12:37

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za natančnejši opis za kakšne betonske zidake po izboru arhitekta gre, saj je cenovni razpon
lahko zelo velik.
ZID. 50
Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm,
skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m
m³ 45,00
lep pozdrav!
ODGOVOR
Uporabi se lahko opažni zidak za stebre dim. 30x30cm, višine 15-20cm.
kot npr. Pfeiler 30 ali enakovredno
http://www.miltex.si/de/pfeiler/7
ali kot npr. Podlesnik F 30x30cm ali enakovredno
https://www.tlakovec.si/files/13_2018-prestige-zid.pdf
37. Datum objave: 18.12.2019 11:44

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Dimenzijsko za kakšne preboje gre pri spodnji postavki?
KANALIZACIJA POZ.40,
Izdelava ročnega preboja v obstoječem temelju
kom 60,00
lp
ODGOVOR
Pri KANALIZACIJA POZ.40,
Izdelava ročnega preboja v obstoječem temelju kom 60,00
je naročnik predvidel : Preboji dim. do 20x20x60cm.
38. Datum objave: 18.12.2019 11:47

VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da nam pove kje se nahaja načrt projektne dokumentacije označe kot SH 18
kjer naj bi bile sheme
hvala

ODGOVOR
Ponudniki lahko najdejo načrte /Grafične liste SH v projektni dokumentaciji in sicer se nahajajo v
načrtu arhitekture.
39.Datum objave: 18.12.2019 11:49

VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika da poda natančnejše opise, zahteve in detajle za izvedbo akustičnih in požarnih
ometov na objektu.
ODGOVOR
Za akustični ometi velja:
naveden je referenčni proizvod. Ponujeni proizvod mora doseči enake ali boljše karakteristike kot
referenčni.
Za požarni ometi:
Navedena je stopnja požarne zaščite, ki jo mora omet dosegati. Ustrazajo vsi proizvodi, ki takšno
zaščito dosegajo.
40.Datum objave: 18.12.2019 11:52

VPRAŠANJE
Spoštovani Popisi zemeljskih del predvidevajo odkop in odvoz na začasno deponijo. Skupaj 2.700m3.
Odvoz slednjega na trajno deponijo v popisu ni predviden. Kaj upoštevamo v ponudbeni ceni?
Hvala za odgovor
ODGOVOR
Naročnik je predvidel, da se bo material, ki bo nastal pri zemeljskih delih odpeljal na začasno
deponijo. Taisti material se bo naknadno uporabil na gradbišču.
41. Datum objave: 18.12.2019 11:55

VPRAŠANJE
Spoštovani
Investitorja prosimo za sheme Pu1.1 - Pu1.4 - pulti pri stavbnem pohištvu.
Hvala
ODGOVOR
Pulti pri stavbnem pohištvu Pu1.1-Pu1.4 niso del projekta, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo in sicer na način, da pulte pri stavbnem pohuštvu Pu1.1.-Pu1.4 izvzame iz popisal del
razpisne dokumentacije
42. Datum objave: 18.12.2019 12:03

VPRAŠANJE
Še vprašanje glede postavke:
ZID. 50
Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm,
skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m
m³ 45,00
Iz opisa je razvidno da gre 45 m2 stene, v postavki je navedeno 45 m3. Kaj je pravilno.

ODGOVOR
Naročnik je pri pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo v postavki ZID.50 in sicer na način, da ponudnik oz. izvajalec dobavi in izdela stene iz
montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm, skupna dimenzija sten
l=12.5m, h=3.6m, m2 45,00.
Opis po novem se glasi:
ZID. 50
Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm,
skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m
m2 45,00
43. Datum objave: 18.12.2019 12:13

VPRAŠANJE
Pri drsni steni Ds1.4 je iz načrta razvidna dolžina stene 1215 cm v shemi je vpisano 2101 cm. Zakaj je
razlika?
ODGOVOR
Popravek, pravilna dolžina je označena na načrtu in znaša1215 cm. Prilagam popravljeno shemo.
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo in sicer na način, da je pri drsni steni Ds1.4 dolžina stene 1215cm v načrtu in v shemi.
Popravljeno shemo 360-17 LIPICA (pzi) SH27 drsne stene (805x297) pdf , bo naročnik objavil na svoji
spletni strani.
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.
44. Datum objave: 18.12.2019 12:21

VPRAŠANJE
Prosimo za navodila glede predložitve garancije za resnost ponudbe!
Hvala
ODGOVOR
Original garancija za resnost ponudbe ni zahtevana. Ponudnik jo naloži v skladu z Navodili za pripravo
ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« v .pdf obliki.
45. Datum objave: 18.12.2019 12:42

VPRAŠANJE
Spoštovani
Vezano na vaš odgovor za ZID. 50 - količina 45 enot je izračun 12,5x3,6 - torej 45m2. Postavka
predvideva 45m3. Ali je dejansko pravilna ocena 45m3 ali je podano v m2.
Kot je razvidno iz pogledov, se zid pojavi na dveh lokacijah v 4N 12 prostoru.
Hvala
ODGOVOR
Dejanska količina je 45 m2
46. Datum objave: 18.12.2019 12:53

VPRAŠANJE
Pri naslednjem vprašanju in odgovoru gre za neskladje:

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za natančnejši opis za kakšne betonske zidake po izboru arhitekta gre, saj je cenovni razpon
lahko zelo velik.
ZID. 50
Dobava in izdelava stene iz montažnih votlih cementnih zidakov po izboru arhitekta, debeline 19cm,
skupna dimenzija sten l=12.5m, h=3.6m
m³ 45,00
lep pozdrav!
ODGOVOR
Uporabi se lahko opažni zidak za stebre dim. 30x30cm, višine 15-20cm.
kot npr. Pfeiler 30 ali enakovredno
http://www.miltex.si/de/pfeiler/7
ali kot npr. Podlesnik F 30x30cm ali enakovredno
https://www.tlakovec.si/files/13_2018-prestige-zid.pdf
Kako lahko izdelamo zid debeline 19 cm iz omenjenih zidakov 30x30 cm?
ODGOVOR
Pri navedenem zidu gre za zidanje z zidakom na način, da je obrnjen za 90 stopinj, tako da je na
površini zidu videti odprtine.
Prostorsko prezentacijo, kjer je viden izgled zidu bo naročnik objavil na svoji spletni strani.
https://www.lipica.org/si/stable/o-nas/razpisi-in-objave.

47. Datum objave: 19.12.2019 09:27

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas za objavo shem pultov.
Hvala za hiter odgovor.
lp
ODGOVOR
Pulti pri stavbnem pohištvu Pu1.1-Pu1.4 niso del projekta, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo in sicer na način, da pulte pri stavbnem pohuštvu Pu1.1.-Pu1.4 izvzame iz popisa del
razpisne dokumentacije.
Naročnik bo po zaključku vprašanj in odgovorov objavil čistopis popisa del z vsemi popravki.
48. Datum objave: 19.12.2019 09:28

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo vas, da objavite katere konstrukcije se zaščitijo s požarnim ometom, ki je opisan v popisih.
ODGOVOR
S požarnim ometom se zaščitijo karbonske lamele, ki so nameščene na spodnji strani obstoječe
armiranobetonske plošče zaradi izboljšanja nosilnosti.

49. Datum objave: 19.12.2019 09:36

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik določa pogoj pod točko 4.2.( e ) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za
strojništvo:
- ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike/ strojništva
- mora biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del pri IZS v skladu z Zakonom o
arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv
Vz-vodja del ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o
arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI
Pooblaščeni inženir,
Prosimo naročnika, da dopusti oziroma dopolni pogoj, da lahko imenujemo na funkcijo vodje
POSAMEZNIH del za elektrotehniko in za strojništvo , ki izpolnjuje pogoje:
- ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike/strojništva
- vpisan je kot pooblaščeni inženir ali vodja del v imenik pri Inženirski zbornici (IZS), ali kot vodja del
(mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS)
Slovenije
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je določil pogoj pod točko 4.2.( e ) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za
strojništvo upoštevajoč zahtevnost predmeta javnega naročila, upoštevajoč poznavanje relevantnega
trga. Naročnik dokumentacije v zvezi z pogojem pod točko 4.2.(e) ne bo spreminjal.
50.Datum objave: 19.12.2019 16:42

VPRAŠANJE
STROJNE INSTALACIJE
1. POŽARNO TESNJENJE PREBOJEV
v popisu je navedena debelina stene in količina tesnjenja v m2 kar ne zadostuje za ustrezno oceno
stroškov niti ne omogoča jasnega obračuna po končani izvedbi, saj je vrst izvedbe požarnega
tesnjenja več, obračun pa običajno glede na število prebojev, ali so preboji čez steno ali strop
Za navedbo izvedbe protipožarne izolacije bi potrebovali točen:
- opis materialov, s katerimi naj bi bilo izolirano
- trajanje požarne odpornosti
- število odprtin
- velikost posamezne odprtine (dolžina stranice A in dolžina stranice B) in namembnost (zaščita
preboja okoli lopute ali prehod inštalacij skozi meje požarnega sektorja)
- vrsta cevi PVC ali jeklene
- potek cevi (vertikalno ali horizontalno; čez stene ali čez strop) v primeru, da gre za vgradnjo manšet
- vrsta zidu (kartonske plošče ali masivni zidovi)
PROSIMO VSAJ ZA: specifikacijo in število prebojev!
2. IZOLACIJA CEVI SKLOP 4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE
V opisu postavk (od 8. 16. in 41.-45.) je navedeno »Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz
sintetičnega kavčuka debeline nominalnemu premeru koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C
(po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Obojestransko
paroneprepustna Armaflex AF ali druga enakovredna.«

generalna pripomba: navedene debeline izolacije in naveden tip Armaflex AF so precej preko zahtev
PURES-a
pojasnilo 1: tip izolacije AF-1 do AF-4 ima koeficient prehoda 0,033 W/m°K pri 0°C, kar je boljši kot
zahtevan in daje pri manjših debelinah enako izolativnost
pojasnilo 2: PURES navaja različne zahteve po debelinah izolacije za cevi za ogrevanje in hlajenje
pojasnilo 3: PURES se sklicuje na izolacijo toplotne prevodnosti 0,035 W/m°K pri 0°C (kot že rečeno,
je AF precej boljši), in skladno z odstavkom tri so debeline lahko manjše
pojasnilo 4: iz šestega odstavka izhaja da, zahteva pri ceveh za ogrevanje, da so »debeline enake
nominalnemu premeru« ne veljajo za cevi in armature, ki potekajo v gretih prostorih istega
uporabnika ali lastnika
pojasnilo 5: nenazadnje je izolacija AF skoraj 3x dražja od tipa ACE Plus (in podobnega), ki se
najpogosteje vgrajujejo v objekte
PROSIMO VSAJ ZA: da ločite količine cevi za ogrevanje in hlajenje ter zahteve po debelini uskladite s
PURES-om, ter zahtevan tip izolacije spremenite v npr. ACE Plus, kateri ima koeficient prehoda 0,035
W/m°K pri 0°C
ODGOVOR
1. POŽARNO TESNJENJE PREBOJEV
Za pravilno razumevanje popisa v postavki 4.2.1/17 naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in
sicer podaja podrobnejši opis postavke Požarno tesnenje prebojev, za preboje instalacije ogrevanja in
hlajenja. Debelina stene do 30 cm.
Opis po novem se glasi:
4.2.1/17:
Dobava in montaža certificirane tesnilne mase za tesnjenje prebojev razvoda instalacij čez stene ali
stropove požarnih sektorjev.
Površina tesnjenja do 250 cm2. Potrebna požarna odpornost 90 min (EI 90). Komplet z napisnimi
ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila.
enota: kpl
količina: 47,00
2. IZOLACIJA CEVI SKLOP 4.2 OGREVANJE IN HLAJENJE
Naročnik poziva ponudnike, da upoštevajo karakteristike in debeline izolacije, ki so navedene v
posameznih postavkah.
Temu primerno lahko ponudnik ponudi tudi drugi tip izolacije kot to že navedeno v postavki (pripis
»ali enakovredno«).
Večina cevnega razvoda služi tako za ogrevanja kot za hlajenje.
51. Datum objave: 19.12.2019 16:46

VPRAŠANJE
Spoštovani,
V vzorcu GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758 je zahtevana interna oznaka.
Zanima nas, kje lahko to oznako najdemo?
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Ponudniki lahko oznako EPGP-758, ki je zahtevana za GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE najdejo v
objavljenem ESPD obrazcu, kjer je naročnik navedel številko kot sledi: 000184/219.

52. Datum objave: 19.12.2019 16:52

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik je kot pogoj za sodelovanje 4.2. e za referenčno delo za vodja del za elektrotehniko in
strojništvo določil :
- imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih (10) letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri
rekonstrukciji ali novogradnji stavbe s klasifikacijsko oznako CC-SI 113 ali 121 ali 122 ali 126 in sicer
kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje gradnje ali vodje del za
elektrotehniko/strojništvo oz. so v smislu določb ZGO 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali
funkcijo vodje posameznih del. Vrednost elektro del je morala znašati najmanj 800.000,00 EUR brez
DDV.
Naročnika pozivamo, da razširi referenčno zahtevo za vodje posameznih del tudi na klasifikacijo CC SI
112- Večstanovanjske stavbe, 123 Trgovske stave in stavbe za storitvene dejavnosti, ter tudi 124Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, saj če izhajamo iz del, ki se jih izvaja na
večstanovanjsko poslovnih stavbah s pripadajočo garažno stavbo in zunanjo ureditvijo, so še bolj
obširna in zahtevna (tako pri novogradnjah ali rekonstrukcijah).
Kot navajate v poglavju 4, je predmet izvedbe poleg hotelskih sob tudi ureditev zunanjih površin vstopni plato s parkom ter teraso restavracije hotela. Predmet projekta je tudi ureditev dostopnih
poti in parkirišč ob objektu.
Prosimo za hiter odgovor.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik je določil pogoj pod točko 4.2.( e ) glede imenovanja vodje del za elektrotehniko in za
strojništvo upoštevajoč zahtevnost in specifiko predmeta javnega naročila, upoštevajoč poznavanje
relevantnega trga.
Naročnik dokumentacije v zvezi s pogojem pod točko 4.2.(e) ne bo spreminjal.
53. Datum objave: 20.12.2019 12:30

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo za korekcijo popisov v delu kjer se nanaša na izdelavo zg. ustrojev in sicer v
popisih so stare oznake bitumiziranih zmesi ter navedene napačne projektne debeline plasti npr.
AC20 base B50/70 A4 d=4cm se po TSC niti po praksi ne vgrajuje v taki debelini.
Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo in sicer v popisu del ki se nanašajo na izdelavo zg.
ustrojev.
Po novem se glasi:
V vseh tabelah je potrebno dodati oznako za porozni asfalt (PA 11B 70/100 A3).
Porozni asfalt se zapolni s cementno zalivno maso kot npr. CreteoPhalt ali enakovredno. Porozni
asfalt mora vsebovati od 25 30 % zračnih por, katere se zapolni ,ko ima asfalt temperaturo nižjo od
30 st. Celzija.
Pri izdelavi je potrebno upoštevati ZAHTEVE ZA POLTRDE OBRABNE PLASTI (HSD) RVS 08.16.03
Glede TSC pa so uporabljeni še vedno veljavni standardi.

Sestava debelina
T1a tlak 1a kot npr. CRETEOPHALT ali enakovredno, povozni
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 5 cm
AC 22 base B 50/70 A3 8 cm
tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 20 cm
kamniti nasipni material 50 cm
utrjen planiran teren
Sestava debelina
T1b tlak 1b kot npr. CONFALT ali enakovredno, pohodni
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 6 cm
tamponski drobljenec D2/32 Ev2>100 Mpa 20 cm
kamniti nasipni material 30 cm
utrjen planiran teren
Sestava debelina
T1c tlak 1c kot npr. CONFALT ali enakovredno, na AB plošči
Cementa masa za zalivanje kot npr. Creteo Phalt ali enakovredno, brušen
PA 11B 70/100 A3 4 cm
AC 22 base B 50/70 A3 4 cm
AB plošča 20 cm
kamniti nasipni material 50 cm
utrjen planiran teren
54.Datum objave: 23.12.2019 13:21

VPRAŠANJE
Pri dvižnih ploščadih je v shemi SH18 omenjeno, da je del sheme zaščita škarij in ustrezna vrata.
Pozivamo vas, da nam podate zahteve in dimenzije za vrata in zaščito, saj iz shem ni razvidna izvedba,
velikost, materiali...!
ODGOVOR
Pri shemi SH18 naročnik dodaja dodatna pojasnila in poziva ponudnike, da upoštevajo sledeče
zahteve:
dvižna miza Dp1.1:
- zaščita škarij, dim. 100/105cm in 135/105cm v obliki pregibne zavese iz polipropilena ali kovinske
mreže
- vrata dim. 100/110, RF, površina krtačena, varjena iz cevi škatlastega prereza 25/25mm, okvir vrat
fikiran na dvižno mizo
dvižna miza Dp1.2:
- zaščita škarij, dim. 100/105cm v obliki pregibne zavese iz polipropilena ali kovinske mreže
- vrata dim. 100/110, fikni del dim. 35/110cm, RF, površina krtačena, varjena iz cevi škatlastega
prereza 25/25mm, okvir vrat fikiran na dvižno mizo

55. Datum objave: 23.12.2019 13:26

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod postavko VI.11 dodatek za mikroarmiranje estriha C30/37 ali se to smatra samo dodatek za
doseganje trdnosti ali se to smatra kot izvedba litega/črpnega betona?
ODGOVOR
postavka VI.11 se nanaša na mikroarmiranje cementnega estriha C 25/30 iz postavk VI.1-3, kjer le-ta
ni strojno zalikan.
Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zapisal narobe, zato naročnik spreminja razpisno
dokumentacijo in sicer na način, da se postavka VI.11 nanaša na mikroarmiranje cementnega estriha
C 25/30 in ne C30/37.
Naročnik bo skladno z vsemi odgovori in spremembami popisa del, ki so del razpisne dokumentacije,
objavil čistopis.
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