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OBVESTILO O NAROČILU
Gradnje
Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam
Datum objave: 24.2.2009
Številka objave: JN1335/2009
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1)

IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E)
OBČINA SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 4, Kontakt: Vesna Paljk, SI-6210 SEŽANA.
Tel. 01/ 421 90 40. Faks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, Kontakt: Vesna Paljk, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 421 90 40. Faks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in
dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, Kontakt: Mojca Čampa, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 421 90 40. Faks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, Kontakt: Mojca Čampa, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 421 90 40. Faks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.

I.2)

VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1)

OPIS

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sežana
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje
Javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu
Trajanje okvirnega sporazuma:
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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Predmet javnega naročila je ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu Sežana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
45212320 (Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam)
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA)
ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope
Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne:
ne.
II.2)

KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA

II.2.1) Celotna količina ali obseg
Predmet javnega naročila je ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu Sežana. Dela so
razdeljena v tri sklope in obsegajo gradbena in obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije splošno, elektro instalacije - odrska tehnika, odrsko tehniko, tovorno dvigalo in vsa ostala dela vezana
na ureditev multifunkcijske dvorane
Če je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 424780,15 EUR
II.2.2) Opcije
Ne.
II.3)

TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
Trajanje v dnevih: 110 (od oddaje naročila)

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
SKLOP ŠT. 1.
NASLOV 1. sklop: GOI dela (gradbeno obrtniška in instalacijska dela)
1)

KRATEK OPIS
Dela obsegajo gradbeno in obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije - splošno, elektor
instalacije - odrska tehnika in vsa ostala dela vezana na 1. sklop.

2)

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
45212320 (Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam)

3)

KOLIČINA ALI OBSEG
v razpisni dokumentaciji

4)

NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)

DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
SKLOP ŠT. 2
NASLOV 2. sklop: odrska tehnika
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1)

KRATEK OPIS
Dela obsegajo dobavo in montažo odrske tehnike v Kosovelovem domu Sežana.

2)

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
45212320 (Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam)

3)

KOLIČINA ALI OBSEG
v razpisni dokumentaciji

4)

NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)

DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
SKLOP ŠT. 3
NASLOV 3. sklop: tovorno dvigalo
1)

KRATEK OPIS
Dela obsegajo dobavo in montažo tovornega dvigala v multifunkcijski dvorani v Kosovelovem domu
Sežana.

2)

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)
45212320 (Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam)

3)

KOLIČINA ALI OBSEG
v razpisni dokumentaciji

4)

NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA

5)

DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1)

POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Rok plačila 60. dan po uradnem datumu prejema mesečnih in končne situacije.Pogoji plačila so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila
Ne.
III.2)

POGOJI ZA SODELOVANJE

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register
poklicev ali trgovski register
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije opredeljena kot hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljenjo sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredvoanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, prespepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti, pranje denarja.
Ponudnik in njegov zakonti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti.
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila
dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili pripspevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poslovna in finančna sposobnost - navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična in kadrovska sposobnost - navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila
ne
III.3)

POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV

III.3.1) Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno
za izvedbo storitve:

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1)

VRSTA POSTOPKA

IV.1.1) Vrsta postopka
Odprti.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali
sodelovanju
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)

MERILA ZA ODDAJO

IV.2.1) Merila za oddajo
Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba:
Ne.
IV.3)

UPRAVNE INFORMACIJE
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik
430-7/2009
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
Ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 5.4.2009
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
Datum: 6.4.2009
Čas: 13:00
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
SL
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 31.5.2009
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
Datum: 7.4.2009
Čas: 9:00
Kraj: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): da
naročik, ponudniki, ostali

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1)

JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA
Ne.

VI.2)

NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV
SKUPNOSTI
Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Operacijo “Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu“ delno financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov“, prednostne usmeritve 3.2. “Mreženje kulturnih potencialov“.

VI.3)

DODATNE INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2009/2/1824-3614978287296/OBCINA_SEZANA_U
REDITEV_MULTIFUNKCIJSKE_DVORANE.zip

VI.4)

PRITOŽBENI POSTOPKI

VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-1000
Ljubljana.
Tel. 01/ 234 28 00. Faks 01/ 234 28 40. E-pošta dkom@gov.si.
Internetni naslov(-i): http://www.gov.si/dkom
Organ, ki je pristojen za postopek mediacije
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VI.4.2) Vlaganje pritožb
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Skrajni rok 10 dni po prejemu obvestila o
odločitvi o oddaji javnega naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb
ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01/ 421 90 40. Faks 01/ 421 90 45. E-pošta info@altus.si.
VI.5)

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
23.2.2009

DODATNA POJASNILA NAROČNIKA
Odgovor na vprašanje št. 1, Datum objave: 4.3.2009 9:34:29
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009 je postavil naslednje vprašanje oziroma
prošnjo:
»Prosimo za risbe, skice za odrsko tehniko in dvigalo.«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki ga je posredoval naročnik:
Skic v elektronski obliki ni mogoče dobiti. Ponudniki si lahko načrte ogledajo na sedežu projektanta - ELITA IB
d.o.o., Kosovelova 4 B, 6210 Sežana, po predhodnem dogovoru po telefonu številka 05/ 730 23 00 ali po
dogovoru z g. Blaževičem telefon 041/671 197, kot je to navedeno tudi v razpisni dokumentaciji (Obrazec 17,
stran 72 od 73 razpisne dokumentacije).
Za dvigalo načrta ni, ker je jašek že izveden.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanje št. 2, Datum objave: 5.3.2009 12:33:35
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009 je postavil naslednje vprašanje:
»Vprašanje k 2. sklopu: Odrska tehnologija
Skupina 2.3. Aluminijaste dvigalne rešetke 8,5 m x 4 m
1. Prečna smer za namestitev linijskih rešetk (npr. LITEC FX305)
Je s tem mišljena širina rešetke, to pomeni, da navedeni elementi bodo v dolžini cca 4 m?
2. Aluminijaste rešetke bodo obešene v vogalih na jermena (nosilnost 2000 kg, dolžina 3,0 m).
To pomeni, da rešetka ne bo obešena na nobenih motorskih točkovnih vlakih?.«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki ga je posredoval naročnik:
Vprašanje se nanaša na 2. sklop: Odrska tehnika, točko 3. Aluminijaste dvižne rešetke v Obrazcu št. 18 –
Predračun:
1. Linijski elementi – rešetke (npr. LITEC FX 305) so vstavljeni prečno na osnovni okvir 400 x 850 cm in so
dolžine 360 cm (400 cm – 2 x 30 cm).
2. Aluminijasta rešetka bo v končni fazi obešena na štiri točkovne vlake, vendar vlaki niso predmet tega
razpisa, zato se v tej fazi predvidijo samo štirje pasovi navedenih karakteristik (nosilnost 2.000 kg in dolžine
300 cm).
po pooblastilu naročnika
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ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 6, Datum objave: 10.3.2009 14:14:59
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga
po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma: Dobava sanitetnega, laboratorijskega in
zobozdravstvenega materiala, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 19. februarja 2009, številka
objave JN1217/2009 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka objave 2009/S 36-052461, z dne 21.
februar 2009, je postavil naslednje vprašanje:
»Po pregledu razpisne dokumentacije smo opazili, da so v dokumentacijo zajeti tudi artikli za katere imamo mi
sklenjeno že veljavno pogodbo z zdravstvenim domom.
Gre za artikle v 3. podsklopu, pod zapo. št. 5. in 6., Combur 10M test in Control-test M.
Zaradi navedenega vas prosim, če lahko te artikle izključite iz razpisne dokumentacije.«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki nam ga je posredoval naročnik:
Naročnik je pri pripravi podatkov o potrebnih izdelkih pomotoma navedel tudi izdelka Combur 10M test in
Control-test M. Za navedena izdelka ima naročnik sklenjeno veljavno pogodbo.
Iz navedenega razloga se iz ponudbenega predračuna, v 2. sklopu: Laboratorijski material, v 3. podsklopu:
Reagenti za ročno delo in manjše aparate črtajo izdelki pod zaporedno št. 4. in 5. (in ne 5. in 6. kot je
pomotoma navedel ponudnik), in sicer:
4. COMBUR 10M test, 1 x 100 testov, 100 škatla
5. CONTROL-TEST M, 1 x 50 testov, 1 škatla
Ponudnike prosimo, da navedeno pri pripravi ponudbe upoštevajo.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanje št. 6 - SE ČRTA, Datum objave: 10.3.2009 14:46:10
Pri predmetnem javnem naročilu je pomotoma objavljen Odgovor na vprašanje št. 6, ki se ne nanaša na ta
javni razpis. Ponudnikom se za pomoto opravičujemo.
ALTUS consulting D.O.O.

Odgovor na vprašanje št. 3, Datum objave: 12.3.2009 12:37:31
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009 je postavil naslednje vprašanje:
»1. Ne vemo o kakšnem naboru se gre, jasno nam je, da je pri cromakeyu ni nabora ne vemo pa kakšen
nabor je pri glavni zavesi in ostalem delu mehkega dela.
2. Vodilo za glavno zaveso bo po vsej verjetnosti kasneje na elektro pogon – ali upoštevamo v sami ponudbi
takoj glavno vodilo Nivotech oziroma vodilo, ki bo ustrezalo uporabnosti.
3. Kakšne so višine oziroma dimenzije zaves za katere bomo oddali ponudbo saj bomo le talko lahko vedeli
kolikšno količino blaga potrebujemo.
4. Horizontne proge so narejene iz profila C 40/35/3 ali lahko uporabimo drugačen profil, ki bo bolj ustrezal
uporabi kot ta?«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki ga je posredoval naročnik:
1. Nabor pri horizontnih zavesah je 0%, nabor pri glavni zavesi je 50%.
2. Vodilo za glavno zaveso bo kasneje ročno, v tej fazi brez mehanizmov.
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3. Dimenzije zaves so podane v načrtu HORIZONTNE PROGE IN PROGE ZA BLAGO 854 – S 04.
4. Horizontne proge so lahko drugačne profil, ki bo ustrezal uporabi, važno je, da nosilnost proge prenese
skupaj nabrano zaveso.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in kot smo že obvestili ponudnike si lahko načrte ogledajo na sedežu
projektanta - ELITA IB d.o.o., Kosovelova 4 B, 6210 Sežana, po predhodnem dogovoru po telefonu številka
05/ 730 23 00 ali po dogovoru z g. Blaževičem telefon 041/671 197.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanje št. 4, Datum objave: 20.3.2009 10:16:09
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009 je postavil naslednje vprašanje:
»SKLOP 3: TOVORNO DVIGALO
1. Ali je dvigalo z ali brez spremstva?
2. Ali je kabina prehodna?
3. Kabinska vrata so predvidena širine 2600 mm, etažna pa 2770 x 2300 mm 2-krat in 1200 x 2000 mm
1-krat. Ali je ta podatek pravilen?
4. Ali je višina kabine 4000 m in višina vrat 2300 oziroma 2000 mm?.«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki ga je posredoval naročnik:
1. Dvigalo je brez spremstva.
2. Kabina ni prehodna.
3. Podatek v zvezi s kabinskimi vrati je pravilen.
4. Višina kabine je 4.000 mm, vhod v kabino je varovan s fotocelico.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanješt. 5, Datum objave: 24.3.2009 9:43:33
V zvezi z referencami je ponudnik med drugim v razpisni dokumentaciji določil: »Ponudnik mora imeti
reference, ki se nanašajo na gradnje primerljive razpisanim (izgradnja, obnova kulturnih dvoran in njim
primerljivih dvoran ali objektov – za 1. sklop – gradbeno obrtniška in instalacijska dela,…«.
Glede na določbo iz razpisne dokumentacije ponudnik priloži reference, ki se nanašajo na gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za kulturne objekte, za gradnje primerljive razpisanim štejejo tudi objekti na področju
šolstva, športa, socialnovarstvenih zavodov in podobnih objektov. Ob tem naročnik ponudnike opozarja, da so
gradnje na kulturnih objektih specifične.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovor na vprašanje št. 6, Datum objave: 24.3.2009 12:16:12
Ponudnik, ki je prevzel razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009 je postavil naslednje vprašanje:
»Ali je potrebno cene v popise del vnesti ročno, ali pa lahko natisnemo Excelovo datoteko in jo priložimo
ponudbi«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor:
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V točki 3. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe je navedeno, da ponudniki lahko izpolnijo obrazec tudi s
pomočjo računalnika. Iz navedenega razloga je ponudnikom tudi dana možnost, da po elektronski pošti
prejmejo razpisno dokumentacijo – tekstovni del v WORD-u, predračun v EXCEL-u. Ponudnik torej lahko
izpolni predračun s pomočjo računalnika v Excel-u, ga natisne in priloži ponudbi.
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.

Odgovora na vprašanji št. 7 in 8, Datum objave: 27.3.2009 15:09:35
Ponudnika, ki sta prevzela razpisno dokumentacijo v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila
gradnje po odprtem postopku: Ureditev multifunkcijske dvorane v Kosovelovem domu, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil dne 24. februarja 2009, številka objave JN1335/2009, sta postavila naslednji vprašanji:
»1. Zanima nas glede »aluminijaste dvižne rešetke« pozicija št. 3 v sklopu odrska tehnika
3. Aluminijaste dvižne rešetke
Nosilna konstrukcija rešetk je okvir velikosti 4,0 x 8,5 m
Zanima nas ali je ta dimenzija 4,0 x 8,5 m notranja ali zunanja mera, ker je širina konstrukcije široka 30 cm.
2. Prosimo za dodatna pojasnila:
5. Horizontne proge za tekstilno blago
- ponudnikom ni jasno kaj pomeni proga C40/35/3
- osnovni premazi
- barva za montažo
- kakšen tekač pričakujejo (širina dolžina)
- pomožni sidrni material?
10. Oprema s tekstilnim blagom
- koliko je višina in širina zaves
- kakšno kakovost oziroma cenovni razred tekstila pričakujejo.«
Na vprašanje dajemo naslednji odgovor:
1. Aluminijasta dvižna rešetka – dimenzija 4,0 x 8,5 m je zunanja mera rešetke.
2. Horizontalne proge za tekstilno blago:
- Proga C40/35/3 je dimenzija proge za zaveso.
- Osnovni premaz je premaz nosilcev s katerimi bo proga vpeta v konstrukcijo
- Barva za montažo je barva nosilcev s katerimi bo proga vpeta v konstrukcijo.
- Tekač po dimenziji primeren progi in čim manjšemu shranjevanju zaves.
- Pomožni sidrni material je material potreben za montažo.
Oprema s tekstilnim blagom:
- Višina in širina zaves so podani v načrtu. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji in kot smo že obvestili
ponudnike si lahko načrte ogledajo na sedežu projektanta - ELITA IB d.o.o., Kosovelova 4 B, 6210 Sežana,
po predhodnem dogovoru po telefonu številka 05/ 730 23 00 ali po dogovoru z g. Blaževičem telefon 041/671
197.
- Kakovost zavese približno 200 – 350 g/m2 negorljive (horizontalne zavese).
po pooblastilu naročnika
ALTUS consulting d.o.o.
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