IZVEDBA NADOMESTNE GRADNJE IN IZVEDBA
ARHITEKTURNEGA NATE AJA ZA PROJEKTIRANJE PGD, PZI –
ŠPORTNA DVORANA ROGATEC
VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1. Prosimo Vas, e nam lahko za potrebe izdelave ponudbe na javni razpis
JN2350/2008_IZVEDBA NADOMESTNE GRADNJE IN IZVEDBA ARHITEKTURNEGA
NATE AJA ZA PROJEKTIRANJE PGD, PZI - ŠPORTNA DVORANA ROGATEC z dne
1.4.2008, posredujete geološko geomehansko poro ilo o pogojih temeljenja objekta
Geotehni no poro ilo je dodano razpisni dokumentaciji na spletni strani Ob ine Rogatec,
http://www.rogatec.net/rogatec.asp?stran=4&p1=4&p2=1&p3=1.
2. Prosimo
za
dodatno
pojasnilo
zahtevanih
potrjenih
referen:
- Na OBR-8 so zahtevane potrjene reference o izvedbi objektov nizke (?) gradnje v
zadnjih petih letih v skupni (?) vrednosti nad 2 mio. Ali to drži ?
Na spletni strani Ob ine Rogatec je dodan popravek razpisne dokumentacije v delu, ki se
nanaša na reference in nov OBR 8.
3. Prosimo vas, da nam poveste ali je predmet ponudbe samo športna dvorana, oziroma v
kakšni oddaljenosti od športne dvorane zadevo obdelujemo.
Obmo je obdelave okrog objekta:
Obmo je obdelave (izvajanje ureditvenih del na okolju objekta) je ozko: obdela se zgolj
vzpostavitev neposrednega okolja (najmanj 1m okrog objekta postavitev robnikov in
nasutje s kroglami ter zasaditev zelenice do obstoje e), izdelava utrjenih dovoznih poti do
gospodarskih vhodov na vzhodu in zahodu objekta v širini 3,00 m, iz travnih ploš , v
ostalem pa se objekt priklju i na že izvedene asfaltne poti na severni strani objekta
osnovne šole. Zagotovitev parkiriš in drugih prometnih površin v okolici ni predmet
projekta in ponudbe.
4. Na strani 6 idejnega projekta se omenjajo paneli son nih celic za proizvodnjo elektri ne
enegije. Prosimo, e navedete predvideno mo proizvedene energije, saj to vpliva na
površino celic in posledi no na višino investicije. Ali je predvideno, da se energija odvaja
v omrežje ali bo le za lastne potrebe.
Predvideno je le, da se kot opcija ponudi tudi fotovoltaika na strehi. Za to se lahko
izkoristi celotna površina ali pa tudi delno. Glede na lego strešine je potrebno oceniti
optimalno velikost in lego. V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno celotno pridobljeno
energijo oddati v omrežje.
5. Predmet javnega naro ila je tudi rušitev obstoje e športne dvorane. Sprašujem vas v
igavi lasti ostane konstrukcija obstoje e dvorane po izvedbi rušitev? Ali je mo vrednost
odstranjene konstrukcije dvorane ki ostane v lasti izvajalca izraziti v vrednosti manj del pri
izgradnji nove dvorane, ali po kon anih rušitvah konstrukcija obstoje e dvorane ostane v
lasti naro nika.
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva odprodajo konstrukcije obstoje e telovadnice
in mora to prikazati v obrazcu strukture ponudbene cene (jasno mora biti opredeljen
strošek rušitve dvorane in prodajna vrednost obstoje e konstrukcije – telovadnice).

