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Datum: 15. 10. 2018 
 
 
 
ZADEVA: POJASNILO ŠT. 3 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ŽALE-30/18 – Nadstrešek nad 
mrliškimi vežicami 
 
1. Dne 11. 10. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 

vsebino: 
»Spoštovani, 
1. v popisu del, je pri steklarskih delih je zapisano, izdelava, dobava in vgradnja steklene obloge iz 
lepljenega stekla 5+5 mm z vmesno folijo za zaščito pred soncem po izboru projektanta. Prosimo za 
bolj natančno specifikacijo glede kvalitete stekla (oznaka VSG TVG 6/TVG6 ali VSG ESG 6/ESG 6). Iz 
izkušenj se pri strešnih steklih upošteva 2 x 6/6 in kvaliteta VSG TVG 6/ TVG 6.  
Lep pozdrav! « 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
Naročnik je v popisu del pri poglavju Steklarska dela, postavki 1 spremenil besedilo, ki se na novo 
glasi: 

»Izdelava, dobava in vgardnja steklene obloge ločnih streh nadstreška, iz lepljenega varnostnega 
stekla 2 x 6/6mm, z vmesno folijo za zaščito pred soncem, po izboru projektanta - zaščita prehoda 
80/100 sončnih žarkov, oz stop sol stekla ali podobno. Steklo fiksirano z alu prfili, prašno barvani v 
RAL-u po izboru projektanta, s pritrjevanjem v nosilno jeklenom konstrukcijo. Po dolžini se plošče 
prekrivajo prez profilov. Plošče po robovih konično prirezane glede na lokacijo, po načrtu polaganja. 
Steklo ustrezno certificirano za stekelne nadstreške.« Glede kvalitete stekla, smo od projektanta dobili 
podatek, da je kvaliteta stekla oznake »ESG«. 

Naročnik objavlja nov popis del z dne 15. 10. 2018. Količine ostanejo nespremenjene. 
 
Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen popis del z 
dne 15. 10. 2018, v katerem je naveden popravek in se ga-ustrezno izpolnjenega 
priloži k ponudbi. 
 
Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo 
ponudbe.  
 
 
To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Pojasnilo je bilo dne, 15. 10. 2018 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil. 
 
Lepo pozdravljeni! 
                                                                        JAVNI HOLDING Ljubljana 

Sektor za javna naročila 


