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Operacije:

Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkriije in
prostorska ureditev Osnovne Sole Razkriije
Energetska sanacija Osnovne Sole RazkriZje
Energets ka sanac ija Zd ravstvene postaje Razkriije

DODATEK 5t. 4 k Razpisni dokumentaciji
za oddajo javnega narodila gradnje

po ODPRTEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROCILA

Vrsta dokumentacije:

Predmet javnega narodila:

IZGRADNJA NIZKOENERGIJSKEGA PRIZIDKA ZA VRTEC

RAZKRZJE IN PROSTORSKA UREDITEV OSNOVNE SOIC

RAZKRIZJE, ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE SOIC

RAZKRZJE IN ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENE

POSTAJE RMKREJE, pri demer je narodilo razdeljeno na tri (3)

sklope, in sicer Sklop 1. lzgradnja nizkoenergijskega prizidka za
Vrtec Razkri2je in prostorska ureditev Osnovne Sole RazkriZje,
Sklop 2: Energetska sanacija Osnovne Sole Razkri2je, in Sklop 3:
Energ etska sanacija Zd ravstvene postaje RazkriZje

Sklop 1: >Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvol. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi.<

Sklop 2: >Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve
Energetska sanacija javnih stavb.

Narodnik / Investitor:

Odgovorna oseba
narodnika / investitorja:

Kontaktna oseba
narodnika / investitorja:

Datum:

Stevilka:

OBEINA RAZKREJE
Safarsko 42, 9246 RazkriZje

Stanko lvanu5i6 ;1
ZUPAN

Monika Holc,  univ.dipl .ekon.

STROKOVNA SODELAVKA II

03.01.2013

430-138/2013-67
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Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celotno

narodilo.

Javno narodilo je enovito, saj med posameznimi

sklopi velja neposredna lokacijska in infrastrukturna
povezanost in soodvisnost, ter zalema vsa dela

skladno z Razpisno dokumentacijo in njenimi

prilogami.

Javno narodilo je razdeljeno na tri (3) sklope, da se

zagotovi ve6ja preglednost izvedenih del in

sledljivost nastanka izdatkov po posameznem

objektu.
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V skladu s tocko 2.6.4 Razpisne dokumentacije naroenik podaja in objavlja naslednja pojasnila

Razpisne dokumentacije:

15. i Pozdravljeni

Ponudnik mora oddati ponudbo za vse tri sklope

narodila. Ponudba, ki bo vsebovala le en sklop, bo

izlodena kot nepopolna. Ali je na5e razmiSljanje /

razumevanje projektne dokumentacije pravilno?

V kolikor je naSe razmi5ljanje pravilno pozivamo

narodnika, da spremeni razpisno dokumentacijo

tako, da bo rno2no oddati ponudbo za vsak sklop
posebej. Na tak nadin bo vsota najniZjih ponudb po

posameznih sklopih (od razlidnih ponudnikov)

sigurno niZja kot pa vsota ponudb po posameznih

sklopih od enega ponudnika.

Glede na to, da je sklop 3 (ES Zdravstvena postaja)

predviden za izvedbo Sele leta 2O15 ga je povsem

nesmiselno zdruZevati v sklop 1 in 2, ki se nana5ata

na OS in vrtec, ki bi ju bilo pogojno mogode

razumeti kot zdruZeno celoto. Obstaja namred

velika verjetnost, da poslovni subjekt, ki bo izvajal

defa na sklopu 1 in 2 v letu 2014,leta 2015 ne bo

ved sposoben izvajati del na sklopu 3. Z moZnostjo

lodene ponudbe za sklop 3, se lahko narodnik

izogne mnogo potencialnim problemom in pridobi

bolj konkurendne ponudbe" Prav tako je zahtevana

veljavnost ponudbe le 120 dni. Dela na sklopu 3 pa

se bodo za6ela izvajati Sele 31.05.2015, kar je cca

500 dni po oddaji ponudbe!

i VpraSanje Odgovor

1 6 . Dne 30.12.2013 ste objavili popravek razpisa za

Obnova OS in vrtec. Nikjer niste pojasnili, kje se je

popis del spremenil, niti jasno oznadili spremembe

v popisu (na primer z drugo barvo),

i V Dodatku 5t. 3 k Razpisni dokumentaciji, v mapi
i -

. DOBNOVA OS lN VRTEC popravek<, v datoteki

i )POPIS DEL VRTEC RAZKRIZJE popravek

i splo5na dela<<, so vsebovani popravki / spremembe
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Spo5tovani!

V zadnji objavi 5t.3 ste objavili spremenjeni popis

def za vrlec. Za energetsko obnovo Sole in zdr.
postaje ostane popis del iz osnovne razpisne

dokumentacije. Ali si mora vsak ponudnik izbrisati

oziroma napisati da so dela iz osnovnega popisa

zajeta v spremenjenem popisu del. Ali pa boste

objavili kompleten popis del kot v osnovni razpisni

dokumentaciji.

Hvala za odgovor.
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OPERACIIO DELt\i3 FINANCIM EVROISKA UNIIA
Evrooski sklad za recionalni razvol
Kohezijski skiad

1 7 .

Pri vseh popravkih / spremembah v predrnetnem
popisu del gre za dodan splo5ni opis, da se lahko
uporabljajo tudi drugi materiali in oprema ter ne
samo tisti, ki je napisan v sami postavki. To besedilo
se Ze pojavlja na vedih mestih v popisu, da pa ne bi
imeli teZav kasneje, je smiselno, da se dodajo 3e na
teh mestih, 5e posebej v jezidku SPLOSNI OPIS, ki
velja za celotni popis del (GOl dela, zunanja
ureditev, oprema).

Za energetsko obnovo OS in pa zdravstvene
postaje ostane popis nespremenjen (tam je Ze
ustrezno dodan splo5ni opis, da se lahko uporabljajo
tudi drugi materiali in oprema ter ne samo tisti, ki je

napisan v sami postavki).

Ponudniki naj upo5tevajo odgovor naro6nika na
ponudnikovo vpra5anje pod zap.St. 16.
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