Številka: 371-74/2017/57
Datum: 5. 11. 2018

VSEM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

ZADEVA: Dodatna pojasnila
ZVEZA: Javno naročilo gradnja parkirne hiše “P+R Grosuplje”, št. objave na portalu javnih naročil:
JN006841/2018-B01 z dne 3. 10. 2018 (popravek pod št. objave JN006841/2018-K01 z dne
15. 10. 2018, JN006841/2018-K02 z dne 22. 10. 2018, JN006841/2018-K03 z dne 24. 01. 2018 in
JN006841/2018-K04 z dne 30. 10. 2018)

Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 26. 10. 2018 do 11. ure:
1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede displaya – Odhodi vlakov. Glede na to, da piše, da je izvedba v sodelovanju s SŽ, izvedejo to SŽ ali
mi ocenimo znesek ali kako?”
Odgovor naročnika:
Displej “Odhodi vlakov” dobavi izbrani ponudnik, ki se bo moral prilagoditi protokolu komunikacije
informacijskega sistema Slovenskih železnic (odhodi in prihodi vlakov).
2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Na RD ni možno dati revizije? Ste mogoče pozabili dopisati v RD?”
Odgovor naročnika:
Zahtevek za revizijo na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je zakonska pravica vsakega
zainteresiranega gospodarskega subjekta.
3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V izogib zapletom v fazi po oddaji odločitve prosimo naročnika za potrditev, da lahko v postavkah, v katerih
so že vpisane cene, podamo drugačno ceno. Vsakršna druga razlaga bi pomenila, da naročnik varuje točno
določenega ponudnika, ki je v posameznih postavkah nekonkurenčen in ne more podati nižje cene.
Določanje cene vnaprej je namreč v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence in načelom
gospodarnosti, saj v kolikor bi naročnik imel samo eno postavko in bi zanjo določil ceno, ponudniki v
postopku javnega naročila sploh ne bi mogli tekmovati. Namen javnega naročanja je tudi v tem, da naročnik
pridobi najugodnejšo ponudbo in ne, da naročnik določa ceno, po kateri morajo ponudniki dela izvajati.
Ponudniki so pri oblikovanju in dogovarjanju ponudbene cene svobodni, saj je ponudbena cena stvar
poslovne politike posameznega konkurenta na relevantnem trgu, zaradi česar so različne ponudbene cene v
posameznem postopku javnega naročanja v celoti pravica ponudnikov in ne smejo biti posledica
naročnikovih dejanj ali določil.”

Odgovor naročnika:
Naročnik ponovno navaja odgovor, ki je bil podan že nekajkrat v prejšnjih dodatnih pojasnilih:
“Vsa nepredvidena in dodatna dela so v popisih del že ocenjena, skladno s projektantsko oceno. Navedeno
je pripravljeno v izogib računskim napakam. Veljavna zakonodaja navedenega na obravnava, naročnik pa je
preventivno, ker lahko % od ponudbene vrednosti določenega popisa, v kolikor pride do računske napake pri
posameznem zmnožku iz tega popisa, preprečil, da bi bila ponudba zaradi tega obravnavana kot
nedopustna.“
Gre za nepredvidena in dodatna dela, ki niso samoumevna. Do teh lahko pride le v utemeljenih primerih, ki
jih mora potrditi gradbeni nadzor. V popisih del so podana le za to, da imajo ponudniki nekaj manevrskega
prostora v primeru tovrstnih del.
Naročnik ne razume, kako je lahko to v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence, ko pa imajo ravno v
tem primeru vsi ponudniki navedeni manevrski prostor določen v isti višini.
4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Popis del vsebuje več napak v formulah. Pozivamo naročnika, da objavi prečiščeno besedilo popisa z
odpravljenimi napakami pri vnaprej določenih matematičnih operacijah s strani naročnika. Samo na ta način
bo naročnik zaradi omejitev javnonaročniške zakonodaje lahko izbral najugodnejšega ponudnika.”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.
5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Sklop POŽAR se nahaja tako v Popisu del-GOI oprema, kot tudi v Popisu del-elektro instalacije. Gre torej za
2 ločena sistema?”
Odgovor naročnika:
Gre za isti sistem. Projektant elektro instalacij je predvidel potrebno instalacijo do opreme, zato se ta del
nahaja v popisu za elektro instalacije.V popisu za GOI oprema pa je napisano zato, da se ne bi stroški
podvajali.
6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Če se šteje vaš stavek: “Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila”, še prosim objavite armaturni načrt montažne konstrukcije. Ponovno vas pozivam,
da odgovorite na zastavljena vprašanja, vezano na montažno konstrukcijo.”
Odgovor naročnika:
Projektna dokumentacija PZI - Načrt gradbenih konstrukcij vsebuje armaturni načrt.
7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Javljanje požara: post. 15: Dobava in montaža dodatnega UPS-a za dvig žaluzij v primeru izpada električne
energije in v primeru požara…1 kos. Naročnika naprošamo, da specificira zahtevano moč dodatnega UPSa,
saj na podlagi tega opisa ne moremo podati cene.”

Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.
8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Skladno z Uredbo o finančnih instrumentih v postopkih javnega naročanja so poleg bančne garancije
primerni tudi drugi instrumenti finančnih zavarovanj. Ali je za naročnika sprejemljivo finančno zavarovanje v
obliki kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za resnost ponudbe in za odpravo napak v garancijski dobi.”
Odgovor naročnika:
Zahteve glede finančnih zavarovanj ostajajo nespremenjene, torej kavcijsko zavarovanje ni primerno.
9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede na prihajajoče praznike in jesenske počitnice vas naprošamo za podaljšanje roka za teden dni.
Predvidevamo, da vam je, kot naročniku, v interesu pridobiti čim več konkurenčnih ponudb.”
Odgovor naročnika:
Roki so bili podaljšani na naslednjji način: rok za obvezen ogled lokacije se podaljša do 26. 10. 2018 do 12.
ure, rok za dodatna pojasnila do vključno 2. 11. 2018, rok za oddajo ponudb je po novem 15. 11. 2018 do
15. ure, odpiranje ponudb pa bo po novem dne 16. 11. 2018 ob 9. uri.
10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika opozarjamo, da so nezakonite pogodbene določbe, s katerimi naročnik breme neustrezne
projektne dokumentacije prevaljuje na izvajalca. Izvajalec ima drugačne pogodbene obveznosti kakor
projektant, zaradi česar je tudi dolžna skrbnost dobrega strokovnjaka za izvajalca drugačna kakor za
projektanta. Izvajalčeva dolžnost v primeru, da zgolj izvajal gradnjo, ni, da se spušča v ustreznost
projektiranja, niti to, da preverja statične in druge izračune projektanta. Izvajalec ima zgolj notifikacijsko
dolžnost, da naročnika opozori na pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, vendar se to nanaša zgolj na
skrbnost, ki se presoja po merilih skrbnosti gradbenega izvajalca in ne projektanta. Izdelava projektne
dokumentacije in popisa del je v domeni projektanta. Za to nosi tudi odgovornost. Naročnik ne sme prelagati
neustreznosti (neujemanja, pomanjkljivosti…) na strošek ponudnika/izvajalca GOI del.
Naročnika zato ponovno pozivamo, da umakne opombo v poglavju A3. Betonska dela, in sicer:
Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane
tlačne trdnosti po statičnem izračunu. Izvedba po statičnem računu – glej tehnično poročilo.
Ponudniki lahko ponudimo ceno na enoto, kot je vsebina v popisu del (vezano na navedeno marko betona)
in ne na vsebino statičnega računa. V kolikor se marke betonov razlikujejo (med popisom del in statičnim
izračunom) mora naročnik (oz. njegov projektant) popraviti popis del oziroma ga uskladiti s projektno
dokumentacijo.
Naročnikov odgovor št. 26: “Gre za splošno opombo, katere namen je opozoriti ponudnike, da je potrebno
pogledati tudi načrt gradbenih konstrukcij in se v primeru neskladnosti upošteva navodila statika. V tem
primeru to velja le, če je marka betonov v gradbenih konstrukcijah večja od predvidene.” je nesprejemljiv!
Izdelava popisa del je odgovornost projektanta in je naročnik ne more (in ne sme) prenašati na izvajalca.
Ponudniki lahko podamo ceno na mersko enoto po opisu del v popisu del. V primeru sprememb pa se le ta
obračunajo kot spremenjena dela.”

Odgovor naročnika:
Ponudniki pri pripravi ponudbene cene upoštevajo le količine, merske enote in tehnične opise iz popisa del.
V kolikor bi pri sami izvedbi prišlo do razhajanj, je potrebno vse urediti skladno s spremembami, ki so
določene v vzorcu pogodbe (4. člen), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Drugače pa so bili na spletni strani naročnika objavljeni novi popisi del, v katerih so upoštevane vse smiselne
pripombe zainteresiranih gospodarskih subjektov oz. so bila objavljena dodatna pojasnila zanje.
11. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika opozarjamo, da je zaradi zahtevnosti za gradbene pogodbe še posebej pomembno, da so
pripravljene z ustrezno stopnjo skrbnosti ter ob upoštevanju vseh specifik, ki jih posamezni uporabljeni
institut prinese. Kljub temu pa v gradbenih pogodbah še vedno zasledimo klavzule, ki ne povzročajo težav
zgolj izvajalcem, temveč so tudi nezakonite in v primeru sporov vnašajo nejasnosti v pogodbeni odnos med
strankami. Takšne klavzule so na primer nejasne modifikacije načina določitve cene, prenašanje
odgovornosti za projektno dokumentacijo na izvajalca ipd. Naročnika pozivamo, da umakne izdelavo
kakršnekoli projektne dokumentacije (PZI, PID…), umakne kakršnokoli prenašanje odgovornosti za projektno
dokumentacijo, slabo pripravljene popise del iz razpisa.
Konkretno:
- umakne zahtevo za izdelavo projektne dokumentacije pri montažni AB konstrukciji, in sicer: v ponudbi je
zajeti tudi izdelavo PZI projektov – delavniških načrtov za proizvodnjo AB elementov ter PID/POV za tehnični
pregled
- določi, da se ponudba pripravi po enotnih cenah na podlagi opisov v popisih del. V primeru sprememb, se
spremembe obračunajo naknadno.
- točno definira hor. in vert. preboje za strojne in elektro inštalacije (velikost, skozi katero konstrukcijo,
obdelava le teh, število…), pri tesarskih delih v fazi opaženja ali pri zidarskih delih v primeru naknadne
izdelave
- pri strehi poda potrebne detajle ali pa dovoli obračun sprememb po naknadno pridobljeni dokumentaciji
- točno definira in specificira izvedbo strehe, da bo naročnik pridobil med seboj primerljive ponudbe
- koliko in kakšnih zaključkov je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 zaključkov/m2 strehe?
- koliko in kakšnih obrob je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 obrob/m2 strehe?
- umakne naj zahtevo: streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob,
tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec
dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle,
dodatna dela ne bodo posebej priznana; ker je to delo in odgovornost projektanta in ne more projektnih
rešitev prelagati na izvajalca
- obračun se vrši po dejanskih izvedenih količinah in je le to potrebno definirati v fazi ponudbe. V kolikor bo
izvedba kasneje po drugačni projektni rešitvi, kot jo je sedaj projektant vključil v popis del, je to potem
zadeva obračuna dodatno spremenjenih del
- točno definira in specificira tip fasade oz. minimalne zahteve za izvedbo, da bo naročnik dobil med seboj
primerljive ponudbe.
Odgovor naročnika je pomanjkljiv, in sicer:
“Za fasado je predvideno, da se nosilna konstrukcija obleče v perforirano pločevino, ta pa se pritrdi na
ustrezno podkonstrukcijo. Perforirana pločevina mora biti debeline min. 3 mm, odprtosti 40-50 %, material:
jeklo. Vzorec se bo izdelal po naročilu. Format posamezne perforirane plošče se lahko prilagodi, predviden
je 1000 x 2000 mm. Podkonstrukcija: debelina sten vpenjalnega profila naj bo min. 1,5 mm.”
Naročnik naj poda tudi sledeče podatke:

- koliko in kakšnih zaključkov je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 zaključkov/m2 fasade?
- koliko in kakšnih obrob je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 obrob/m2 fasade?
- umakne naj zahtevo, v kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan
pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in
delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt). Dodatna dela ne bodo posebej priznana; ker je to delo projektanta in ne
more projektnih rešitev prelagati na izvajalca.
V nasprotnem primeru bomo razmislili o pravnem varstvu.”
Odgovor naročnika:
Ponudniki pri pripravi ponudbene cene upoštevajo le količine, merske enote in tehnične opise iz popisa del.
V kolikor bi pri sami izvedbi prišlo do razhajanj, je potrebno vse urediti skladno s spremembami, ki so
določene v vzorcu pogodbe (4. člen), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Drugače pa so bili na spletni strani naročnika objavljeni novi popisi del, v katerih so upoštevane vse smiselne
pripombe zainteresiranih gospodarskih subjektov oz. so bila objavljena dodatna pojasnila zanje.
12. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnika opozarjamo, da je zaradi zahtevnosti za gradbene pogodbe še posebej pomembno, da so
pripravljene z ustrezno stopnjo skrbnosti ter ob upoštevanju vseh specifik, ki jih posamezni uporabljeni
institut prinese. Kljub temu pa v gradbenih pogodbah še vedno zasledimo klavzule, ki ne povzročajo težav
zgolj izvajalcem, temveč so tudi nezakonite in v primeru sporov vnašajo nejasnosti v pogodbeni odnos med
strankami. Takšne klavzule so na primer nejasne modifikacije načina določitve cene, prenašanje
odgovornosti za projektno dokumentacijo na izvajalca ipd. Pravna teorija navaja, da stranke gradbene
pogodbene v času njenega izvajanja načeloma spremljajo dve vrsti tveganj, tveganje glede količine del in
tveganje glede cene elementov oziroma kupne moči denarja. Tveganja glede količine del se v gradbeni
pogodbi vnaprej določijo s klavzulo o določitvi cene. Tveganje glede spremembe cene elemetov oziroma
kupne moči denarja pa urejajo pravila glede spremembe cen, ki so urejena v 655. in 656. členu OZ. OZ
pozna tri možnosti določitve cene: ceno na enoto, ki je določena v 654. členu OZ in 22. uzanci PGU3 ter je
določena od merske enote dogovorjenih del. Takšna cena ni dogovorjena v skupnem nominalnem znesku,
temveč za vsako postavko v ponudbenem predračunu posebej, seštevek vseh postavk v ustreznih količinah
pa predstvlja zgolj ocenjeno vrednost pogodbe. Predstavlja seštevek vseh stroškov, ki izvajalcu nastanejo,
obračunava pa se glede na dejansko izvedene količine ali delovne ure, odvisno od dogovorjene obračunske
enote. Če je izvedenih količin več, kakor je bilo predvideno, je izvajalec upravičen do plačila vseh izvedenih
količin in ne zgolj ocenjenih količin iz ponudbenega predračuna. Enako pa velja tudi, kadar je dejansko
izvedenih količin manj, kakor je bilo predvidenih. V tem primeru dobi izvajalec nižje plačilo od tistega, ki je
bilo predvideno v ponudbenem predračunu.
V luči zgoraj navedenega naročnika ponovno pozivamo, da popravi razpisno dokumentacijo v delu:
- umakne zahtevo: v ponudbi je zajeti tudi izdelavo PZI projektov – delavniških načrtov za proizvodnjo AB
elementov ter PID/POV za tehnični pregled. Prenašanje odgovornosti za projektno dokumentacijo na
izvajalca je nazakonito.
- cena na enoto se ponudi za vsako postavko v ponudbenem predračunu posebej, skladno z opisom del.
Razhajanje popisa del s projektno dokumentacijo in dejansko izvedbo je zadeva naknadnega obračuna
sprememb.
- naročnik naj umakne opombo v poglavju A3. Betonska dela, in sicer:
Marke betonov oz. zahtevana tlačna trdnost je v popisu informativna in se lahko razlikuje od zahtevane
tlačne trdnosti po statičnem izračunu. Izvedba po statičnem računu – glej tehnično poročilo.

- naročnik (oz. projektant) naj določi tip, velikost, skozi katero konstrukcijo in način obdelave, za potrebne
preboje v konstrukcijah ali v fazi opaženja med tesarskimi deli ali v fazi zidarskih del, ko se izvajajo preboji
naknadno. Lahko je tudi ocena in se obračun vrši po dejanskih izvedenih količinah.
- naročnik naj točno definira in specificira izvedbo strehe, da bo naročnik dobil med seboj primerljive
ponudbe
- naročnik naj umakne opombo: streha bo izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov,
obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec
dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo strehe kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle,
dodatna dela ne bodo posebej priznana
- naročnik naj poda podatke: koliko in kakšnih zaključkov je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1
zaključkov/m2 strehe?
- koliko in kakšnih obrob je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 obrob/m2 strehe?
- naročnik naj točno definira in specificira tip fasade oz. minimalne zahteve za izvedbo, da bo naročnik dobil
med seboj primerljive ponudbe
Odgovor naročnika je pomanjkljiv, in sicer:
“Za fasado je predvideno, da se nosilna konstrukcija obleče v perforirano pločevino, ta pa se pritrdi na
ustrezno podkonstrukcijo. Perforirana pločevina mora biti debeline min. 3 mm, odprtosti 40-50 %, material:
jeklo. Vzorec se bo izdelal po naročilu. Format posamezne perforirane plošče se lahko prilagodi, predviden
je 1000 x 2000 mm. Podkonstrukcija: debelina sten vpenjalnega profila naj bo min. 1,5 mm.”
Naročnik naj poda tudi sledeče podatke:
- koliko in kakšnih zaključkov je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 zaključkov/m2 fasade?
- koliko in kakšnih obrob je potrebno zajeti v enoto cene? Koliko m1 obrob/m2 fasade?
- umakne naj zahtevo, v kolikor v posameznih postavkah skriti detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan
pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo fasade kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle in
delovne risbe (ki jih potrdi arhitekt). Dodatna dela ne bodo posebej priznana; ker je to delo projektanta in ne
more projektnih rešitev prelagati na izvajalca.
- obračun se vrši po dejanskih izvedenih količinah in je le to potrebno definirati v fazi ponudbe. V kolikor bo
izvedba kasneje po drugačni projektni rešitvi, kot jo je sedaj projektant vključil v popis del, je to potem
zadeva obračuna dodatno spremenjenih del.
V nasprotnem primeru bomo razmislili o pravnem varstvu.”
Odgovor naročnika:
Ponudniki pri pripravi ponudbene cene upoštevajo le količine, merske enote in tehnične opise iz popisa del.
V kolikor bi pri sami izvedbi prišlo do razhajanj, je potrebno vse urediti skladno s spremembami, ki so
določene v vzorcu pogodbe (4. člen), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Drugače pa so bili na spletni strani naročnika objavljeni novi popisi del, v katerih so upoštevane vse smiselne
pripombe zainteresiranih gospodarskih subjektov oz. so bila objavljena dodatna pojasnila zanje.
13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V skladu z veljavnim ZJN vas opozarjamo, da izdelavo PZI in PID za AB montažno konstrukcijo izvzamete
iz popisov del. Takšna postavka je po veljavnem ZJN sporna in nezakonita. Projektant je sodeloval pri
pripravi razpisne dokumentacije, katera je predmet tega javnega naročila v ločenem postopku oddaje storitve
projektiranja. Torej je že neposredno povezan z naročnikom in predmetom tega javnega naročila. Naročnik
pa sedaj od zainteresiranih ponudnikov zahteva, da pridobijo od tega istega projektanta ponudbo za izdelavo
PZI in PID in le to konkurenčno vključijo v strošek ponudbe za izvajanje. Naročnik bi lahko-pa tega očitno ni

storil ali omenjeno ne(-na-)merno ni vključil v pogodbo za projektiranje. Spoštovani…tako enostavno pa to
več ne gre. Dobronamerno svetujemo, da naročnik takšno monopolno pozicijo nemudoma umakne iz
ponudbenega predračuna in strošek izdelave projektne dokumentacije, ki bo nastal pri naročniku, regulira z
enim od sicer možnih načinov (npr. aneks k že sklenjeni pogodbi za projektiranje…), sicer bo v tem delu
zainteresirani vložil ugovor na razpisno dokumentacijo. Kar se tiče projektne dokumentacije PID: projektna
dokumentacija je sestavljena iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del. V skladu z 41. členom ZGO je projektno
dokumentacijo dolžan naročiti investitor. Ali se naročnik zaveda sankcij, če izdelavo poveri osebi, ki ne
izpolnjuje pogojev za projektanta (večina izvajalcev nima registriranega projektiranja). Očitno investitorji ne
razumete terminov in se ne zavedate svoje odgovornosti pri gradnji ter vse prelagate na izvajalce gradnje.
Prosimo, da ponovno preučite vašo odločitev gledeizdelava PZI in PID ter le-to odstranite iz popisa del.”
Odgovor naročnika:
V popisih je navedeno:
“Splošno montažna AB konstrukcija:
Vse postavke AB montažnih elementov nosilne konstrukcije zajemajo izdelavo, prevoz in kompletno
montažo na gradbišču z monolitizacijo spojev. V ponudbi je zajeti tudi izdelavo PZI projektov - delavniških
načrtov za proizvodnjo AB elementov ter PID/POV za tehnični pregled.
Montažni spoji konstrukcijskih elementov morajo biti izvedeni po rešitvah in izvedbenih detajlih proizvajalca,
v skladu s PZI projektom. Armaturo in razni sidrni material, ki se vgradi v montažne elemente (kov. ploščice,
trakovi, profili ipd.) je zajeti v ceno na enoto mere.
V kolikor ni drugače določeno, se razni preboji skozi nosilno konstrukcijo izvedejo v času betoniranja
elementov, kar uskladi izvajalec s projektantom v času izdelave delavniške dokumentacije. Vse večje
odprtine in preboji so obdelani v projektu. Odprtine v votlih ploščah, ki so manjše od ø 16 cm, se izvedejo na
licu mesta po navodilih proizvajalca. V ponudbi je potrebno upoštevati izvedbo evtl. prebojev in tesnjenje le
teh. Izvajalec in ponudnik mora upotštevati načrt statike pri določitvi mer in rastrov elementov v posamezni
konstrukciji ter tudi ojačitve in detajle.
V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi kitanje oz. tesnenje medetažnih AB elementov in tlačne
plošče.
Izvajalec je dolžan predložiti certifikate za vgrajene materiale. Vse vidne površine montažne konstrukcije
morajo biti izvedene v kvaliteti vidnega betona. OBVEZNO MORA VSO DOKUMENTACIJO ZA MONTAŽNE
ELEMENTE POTRDITI ODGOVORNI STATIK !!!ˮ
Vse, kar je navedeno, velja za AB montažno konstrukcijo in ne za celoten predmet naročila oz. projekt. Za
PZI-delavniški načrt je mišljeno, da se pred izvedbo izdela delavniški načrt, izvajalec pa običajno tudi
izračuna statiko za AB montažno konstrukcijo. Naročnik ne razume, v čem je težava, če to potrdi statik, sploh
v primeru, da pride do sprememb. Ravno tako je izvajalec dolžan podatke o izvedenih delih posredovati
naročniku. Nikakor pa ni zahtevano, da bo moral izvajalec pripravljati PZI in PID projektno dokumentacijo za
celoten predmet naročila oz. projekt, kot izhaja iz vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta. Opis
postavke ostaja nespremenjen.
14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali bo naročnik objavil nove (popravljene) popise del, saj iz odgovorov in pojasnil sledi veliko sprememb?”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.

15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnik je odgovoril, da so predvideni ometi na betonske površine. Kje je postavka za omete? Zakaj je
med zidarskimi deli brušenje ab površin, če so predvideni ometi?”
Odgovor naročnika:
Betonske površine vertikalnega jedra se obdelajo skladno z navodili, ki se nahajajo v popisu del za slikarska
dela. Na zidane stene se nanese omet skladno z navodili, ki se nahajajo v popisu del za zidarska dela.
16. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Glede na odgovor naročnika: “Ker se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja še ni vedelo, kakšna bo
gradnja objekta (montažna ali klasična), je prišlo do nekaterih odstopanj. Izvajalec (izbrani ponudnik)
montažne konstrukcije vedno ponovno preračuna statiko za elemente, katere navede v ponudbi. Tudi
nadalje lahko po pridobljenem geomehanskem in geološkem poročilu pride do odstopanj.”
Naročnika pozivamo, da popise del izdela tako, da bo kasneje mogoče ovrednotiti spremembe
(tako v + kot -) glede na to, da pričakujejo odstopanja. Ponudnik ne more vedeti, kaj bo in le to upoštevati v
ceni, zato je potrebno pripraviti popise tako, da je cena na enoto jasna in ločena za vse posamezne
elemente. V sled temu je potrebno umakniti postavke, v katere je potrebno vključiti še to in ono, skratka kar
vse in še tveganja po vrhu.”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.
17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“V opombi v poglavju AB montažne konstrukcije je navedeno: obvezno mora vso dokumentacijo za
montažne elemente potrditi odgovorni statik!
Le to je v nasprotju z odgovorom naročnika na vprašanje: “Ali lahko podizvajalci kontaktirajo projektante, da
se definira način oz. metoda izračuna oblikovanja/dizajna? Prosimo za kontakt.”
Odgovor naročnika: “Nikakor. Vsa komunikacija poteka izključno preko portala javnih naročil in spletne strani
naročnika.”
Prosimo, da objavite PZI načrte z vsemi potrebnimi detajli za AB montažno konstrukcijo in pripravite popise
del tako, da bo možno ponuditi konkretno ceno (ne pa špekulativno).
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del, ki so bili korigirani in prilagojeni tudi glede na
statiko. Običajno izvajalci AB montažne elemente prilagodijo glede na njihovo izvedbo in prav zato je
navedeno, da se o tem posvetuje s statikom. V primeru, da bi prišlo do sprememb, jih mora obvezno
predhodno potrditi oz. odobriti statik. Projektna dokumentacija PZI - Načrt gradbenih konstrukcij vsebuje
armaturni načrt.
18. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vezano na odgovor naročnika naprošamo, da le to vključi v popise del.
13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Dilatacije: Iz projektne dokumentacije in popisa ni moč razbrati potek dilatacij in njihovo obdelavo. Prosim za
objavo risb, iz katerih bo razvidna lokacija dilatacij in njihova obdelava.”
Odgovor naročnika:

“Gre za izvedbo dilatacij na AB ploščah objekta, z rezanjem in kitanjem dilatacijskih utorov, v ocenjeni količini
2.500,00 m.””
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del, ki vključujejo navedeno.
19. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnik je pri toplotni izolaciji XPS določil samo debeline, ki naj jih upoštevamo. Še vedno pa ni določil
tlačne trdnosti! (300 kPa?) tako pri krovsko kleparskih delih kot tudi pri zaščiti vertikalne hidroizolacije. V
izogib izgube dragocenega časa naprošamo, da se postavljena vprašanja obravnavajo skrbno in odgovori na
vse neznanke ali pojasni vse potrebne informacije.”
Odgovor naročnika:
V popisih del je naveden tip TI XPS 300, kar pomeni 300 kPa tlačne trdnosti.
20. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Prosimo naročnika za podatek izvajalca predhodnih arheoloških raziskav. Glede na podajo obsežnih
pojasnil, dopolnitev na vsebinski del popisa prosimo, da naročnik objavi novo razpisno dokumentacijo in
končne korigirane popise, ki bodo vključevali vse odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na vsebinski del
popisa in razpisno dokumentacijo.”
Odgovor naročnika:
Vse spremembe so bile objavljene na portalu javnih naročil, prav tako so bili novi popisi del objavljeni na
spletni strani naročnika.
21. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Naročnik naj v čim krajšem času objavi nove popise del z upoštevanjem vseh popravkov glede na
dosedanje odgovore. Pri obračunu izvedenih del se bo bral popis del oz. bo le ta osnova za obračun in ne
odgovori na portalu.”
Odgovor naročnika:
Na spletni strani naročnika so bili objavljeni novi popisi del.
22. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali ponudniki sami popravimo oziroma nastavimo formule, da bo rekapitulacija GO del pravilno izpolnjena?
Nekatere formule za delitev na P+R Grosuplje parkirna mesta (161PM) in plačljiva parkirna mesta (61PM)
niso nastavljene (pri opremi in pri strojnih instalacijah).”
Odgovor naročnika:
Pri opremi in instalacijah so postavke določene v celoti – samo P+R ali pa plačljiva, pri teh postavkah
formule niso potrebne.

