VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1. Vprašanje
Prosimo Vas, e nam lahko za potrebe izdelave ponudbe sporo ite, kaj od opreme
objekta – natan no specificirati - ni predmet ponujanja ter ali je v ponudbi upoštevati
tudi športni pod-TLAK (masivni parket), ki je sicer naveden v projektni nalogi – str.69.
1. Odgovor
Naro ilo je zastavljeno brez opreme telovadnice (tribune, koši, semaforji, lo evalne
zavese) in brez izvedbe športnega poda v telovadnici.
Ponudnik pri pripravi ponudbe (obrazec ponudba (OBR-2) in obrazec strukture
ponudbene cene (OBR-2a) v ponudbeno ceno ne vklju i opreme in športnega poda.
2. Vprašanje
Ali lahko iz vaših navedb smatramo, da potem za ponudbo ne upoštevamo tudi
športne pomi ne opreme (npr. goli, žoge, mize, letveniki, telovadna
orodja, blazine..)
2. Odgovor
V ponudbi ne pri akujemo nobene športne opreme (goli, koši, plezalna stena,
letveniki, orodja, blazine).
3. Vprašanje
Izvedba športnega poda v telovadnici je na eloma povezana z izvedbo talnega
ogrevanja. V naši prejšnji ponudbi (na prvem razpisu) smo predvideli suhomontažno
izvedbo z leseno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in vmes položenim sistemom
ogrevanja, ker je bilo to po naši kalkulaciji investicijsko bistveno ugodneje kot izvedba
z mikroarmiranim betonskim estrihom in v estrihu položenim razvodom ogrevanja. Z
izklju itvijo izvedbe športnega poda iz razpisa posledi no pogojujemo izvedbo estriha
ter definiramo samo eno izvedbo športnega poda, kar pa je po naši oceni bistveno
dražja rešitev.
3. Odgovor
Športni pod v telovadnici v celoti (podkonstrukcija: blažilni sloj, distan niki, slepi pod;
in finalni tlak) bo financiran iz drugega vira, a izveden predvidoma v istem
terminskem planu kot bi bili podi izvedeni sicer. To pomeni, da je predmet aktualne
ponudbe samo izvedba talnega gretja v športnem podu, športni pod pa ne. Predmet
aktualne ponudbe naj bo tudi talna ploš a in hidroizolacijski sloj.
4. Vprašanje
Ponudbo smo oddajali že pri prvi objavi javnega naro ila (JN2350). Odlo ili smo se,
da ponovno preu imo celotno dokumentacijo ter se ponovno prijavimo, vendar bi
predložili stare priloge in zahtevana potrdila. Ali je to dopustno?
4. Odgovor
Ob ina Rogatec je morala prekiniti postopek javnega naro anja, ki je bil objavljen na
portalu javnih naro il, z dne 1.4.2008, "Izvedba nadomestne gradnje in izvedba
arhitekturnega nate aja za projektiranje PGD, PZI-športna dvorana Rogatec".
S 23.5.2008 je pri ela novo javno naro anje "Projektiranje PGD, PZI in izvedba
nadomestne gradnje - športna dvorana Rogatec", ki predstavlja samostojno javno

naro ilo in ni vezano na prejšnje. Zaradi navedenega je ob prijavi potrebno predložiti
potrdila in priloge, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in ustrezajo vsem
pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji.

