Številka: 430-834/2010-11
Datum: 4.11.2010
Številka JN: 10/220137
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/220137– »Izgradnja mrliške vežice
Prežganje «, številka objave JN10491/2010 z dne 29.10.2010
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče
vprašanje:
Neprebrana vprašanja

Oddano: 3.11.2010, 12:14
Prosimo za pojasnila:
Stavbno pohištvo- post.1-kakšno mora biti odpiranje; post.5- prosimo da objavite detajl; post. 6kakšna je dimenzija vrat?
Suhomontažne konstrukcije- kaj pomeni d=10 cm?
Pasarska dela- ali je potrebno na ploščici upoštevati tudi izdelavo kakšnega napisa?
Steklarska dela- prosimo da objavite detajl, saj je v popisu premalo podatkov
Odgovor:
post. 1- v shemi oken, št. Pozicije :6 ( 11 kosov, enokrilna leva)

post.5- detajl kasetne zasteklitve – načrt arhitekture – tloris stropa razsvetljave – risba 10.

post. 6- opis v shemi vrat: št. Pozicije 3, 4, 5

-št. Pozicije : 1 - glavni vhod

-št. Pozicije : 2 - vhod v prostor za svojce

-tloris –dispozicija stavbnega pohištva

-

Suhomontažne konstrukcije, debelina 10 cm- pomeni debelina stene, ki je izvedena iz
suhomontažne konstrukcije (mavčno kartonska plošča 12.5+7.5 profil in izolacija +12,5
m.k.p.)

-

Na bakrenih ploščicah 20 x 20 cm – 2 kom. Ni potreben napis.

- X. STEKLARSKA DELA
1. izdelava in montaža škatle iz kaljenega, peskanega stekla za del stenske obloge.
Škatlo sestavlja : 1 kos(kaljeno peskano steklo)- dim. 10cm x 170cm x 0,8cm debelina stekla
In 2 kosa (kaljeno peskano steklo) - dim. 11,5cm x 170cm x 0,8cm debelina stekla
Oddano: 3.11.2010, 12:48

Spoštovani!
Prosimo za dimenzije kasetirane zasteklitve v stropu pokrite ploščadi in sicer obrtniška dela - III.
stavbno pohištvo pozicija 5 - 9 kom, oziroma da objavite detajl.
Odgovor:
Dimenzije kasetirane mreže v cm: v dolžini 340 x 68/70/70/70/70/70/70/70/68
Zgoraj je priložena risba 10.-strop razsvetljava- na kateri je tloris, prerez in detajl stropne
zasteklitve in mreže v stropu pokrite ploščadi
Oddano: 3.11.2010, 13:15

Prosimo za pojasnila:
Tesarska dela: post. 15.- prosimo, da objavite detajl

Odgovor: Risba na kateri je strop razsvetljava prikazuje lesene stropnike v stropu pokrite
ploščadi

Dimenzije kasetirane mreže v cm: v dolžini 340 v razdelitvi 68/70/70/70/70/70/70/70/68
Detajli so na vpogled PZI razvidno iz 4. točke- pojasnila razpisne dokumentacije
Merska enota je m 1

Odločitev je v skladu s projektantom
- KLEPARSKA DELA: post. 6.- prosimo, da popravite mersko enoto , ki je po vsej verjetnosti m1 in
pojasnilo zakaj je ta obroba iz barvane pločevine, če je vse ostalo iz bakra
Odgovor:
Odkapna pločevina d=0,80 mm, razvite širine 15 cm, z vsemi pomožnimi deli, materialom in
prenosi – 33 tekočih metrov (barva pločevine enaka barvi fasade) .
TESARSKA DELA: postavka 6
Odgovor: 6. Opaž vidnih konstrukcij, strešni venec objekta, horizontalno ob kapih in čelni
steni horizontalno in po poševnini. Venec z obdelanim robom po detajlu, preseka 14/40, s
podpiranjem do 3m.

Oddano: 4.11.2010, 07:32

Prosimo, da popravite besedilo v obrazcu "PRILOGA 7/1- PRILOGA K REFERENČNI TABELI" v
razpisni dokumentaciji.
V obrazcu je navedeno- citiram: "da nam je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred oddajo
ponudbe izvedel vsaj tri gradnje ...".
Obrazec je namenjen, da ga potrdi naročnik ene reference in ne treh, saj so naročniki lahko različni.
ker je rok za odajo ponudbe zelo kratek Vas prosimo za hiter popravek.
Odgovor:
Ponudnik predloži potrjeno reference – Priloga 7/1 za posamezno izvedeno gradnjo (obrazec se
fotokopira). Za izpolnjevanja pogoja, predloži tri potrjene reference, ki jih navede v
referenčni tabeli 7.

Oddano: 4.11.2010, 07:38

Iz razpisne dokumentacije ni jasno ali v fazi ponudbe sami potrdimo vzorce bančnih garancij za
dobro izvedbo in odpravo napak, ki so priloženi, ali so potrebne izjave bank? Prav tako nas zanima,
če zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano?
Odgovor:
Finančna zavarovanja bo predložil izbrani ponudnik, kot je navedeno v poglavju V.
Finančna zavarovanja.
Zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

Oddano: 4.11.2010, 12:39
Tesarska dela, postavka 6/opaž stešnega venca z obdelanim robom, preseka 14/40 cm- prosimo da
objavite detajl
Tesarska dela, postvka 8/ opaž stebrov in stropa po posebnem načrtu- stebri z nišami po detajluprosimo, da objavite detajl.
Odgovor:
Na vprašanje je odgovorjeno v odgovoru za tesarska dela (odgovor 3. – oddano 3.11.10 ob
13:15).

Pripravila:
Cvetka Erzin
Tadeja Möderndorfer
Direktorica
Poslano:
- Portal JN

