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Datum: 12. 10. 2018 
 
 
 
ZADEVA: POJASNILO ŠT. 2 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.  
2. Prosimo vas tudi, če je možen še kakšen možen termin za ogled? Smo resni ponudniki. 
Lep pozdrav! « 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
1. Naročnik bo na prvo vprašanje odgovoril v pojasnilu št. 3 predvidoma objavljen v ponedeljek 

15.10.2018. 
 
2. Naročnik je razpisno dokumentacijo objavil 27. 9. 2018, rok za ogled objekta, ki ni obvezen - je pa 

zaželen, je potekel 11. 10. 2018 do 12.00 ure. Naročnik ne bo podaljševal roka za ogled lokacije, si 
pa lahko potencialni ponudnik lokacijo izvedbe del na naslovu Tomačevska cesta 2, ogleda sam. 

 
 
2. Dne 11. 10. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 

vsebino: 
»Spoštovani, 
izvedbene načrte oziroma delavniško dokumentacijo, prejmemo s strani naročnika ali je potrebno 
upoštevati v ceni, kar pomeni, da je izdela izvajalec del. 
Lep pozdrav!« 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
V skladu z novim Gradbenim zakonom je naročnik dolžan zagotoviti PID (projekte izvedeni del). 
Naročnik je zahtevo zagotovil v osnutku pogodbe pri obveznostih izvajalca ter v navodilih ponudniku v 
popisu del, kjer je navedel, da mora ponudnik v ponudbeni ceni upoštevati tudi naslednje: 
»Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi 
ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi 
ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi 
ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme. 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).  
V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti odgovornega projektanta. 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati dokumentacijo in opozoriti na morebitno 
tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni 
projektant in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, 
zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo 
predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.« 
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3. Dne 11. 10. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 
vsebino: 

»Spoštovani, 
v razpisni dokumentaciji zahtevate od izvajalca PID (projekte izvedenih del), po kodeksu zbornice jo 
mora podati tisti, ki je izdelal vso ostalo dokumentacijo?  
Ali lahko zahtevamo to dokumentacijo, oziroma ali bomo prejeli od podjetja to dokumentacijo (PID)? 
Lep pozdrav!« 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
Glej odgovor št. 2 
 
4. Dne 12. 10. 2018 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo 

vsebino: 
»Spoštovani!  
Prosimo še dodatni termin za ogled objekta ( smo resen ponudnik ).« 
 
Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika: 
Glej odgovor št. 1, tč. 2. 

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Pojasnilo je bilo dne, 12. 10. 2018 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil. 
 
Lepo pozdravljeni! 
                                                                        JAVNI HOLDING Ljubljana 

Sektor za javna naročila 


