
Datum objave: 13.11.2017   14:18  

PODALJŠANJE ROKA: 
Obveščamo vas, da bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe. 
In sicer bo jutri tekom dneva objavljena sprememba razpisne dokumentacije tako, da bo rok za oddajo ponudbe do četrtka 
dne 23.11.2017.  

Datum objave: 14.11.2017   11:40  

 
VPRAŠANJE: 
Datum prejema: 14.11.2017 08:03  
označi kot neodgovorjeno 1. ponudbeni predračun zajema samo sheme in posamezne opise elementov. Ali obstaja tudi 
skupna specifikacija vseh elementov. Zaradi kasnejših napak pri preverjanju ponudnikov in njihovih cen prosimo za 
specifikacijo vseh ponudbenih postavk v excelovi tabeli.  
2. ali so v elementu Mozaik zajeta tudi steklarska dela. V kolikor so bi prosili za tip oziroma poslikavo vitražnih stekel.  
 
ODGOVOR: 
Vsi popisi del bodo združeni v eni Excelovi tabeli, v kateri bo potrebno pripraviti in oddati ponudbo. 
 
 

Datum objave: 15.11.2017   15:47  

 
Datum prejema: 15.11.2017 15:11  
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani, 
 
pri zunanjih klopeh je v načrtu narisan točkovni temelj. V kolikor ga je potrebno izdelati nam morate podati več podatkov saj 
iz načrta ni razvidna globina/ širina točkovnega temelja.  
 
ODGOVOR: 
IZDELAVA TOČKOVNIH TEMELJEV NI PREDMET RAZPISA.  

Datum objave: 15.11.2017   15:54  

 
Datum prejema: 14.11.2017 18:01  
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani, 
 
pri postavki KLOP ZUNANJA v popisu navajate klopi z betonsko osnovo, lesenim delom in vgrajenimi svetilih v nogah - 
nas zanima, ali moramo upoštevati tudi izdelavo točkovnega temelja, ali je temelj že izdelan. Prav tako navajate vgradnjo 
svetil, vendar o je svetlih premalo napisano, saj nam ni znano kakšna svetila, si je projektant zamislil - prosimo za tehnični 
opis, in ali je elektrika napeljana do lokacije, kjer bodo klopi stale, saj ni nikjer navedeno količina kabla, napeljave elektrike 
do klopi.  
 
Pri postavki MOZAIK navajate, da imajo manjša okna polnila iz steklenih poslikanih plošč - nikjer niste navedli kakšni bodo 
motivi, saj moramo to vse upoštevati pri ceni- prosimo za natančno določitev motivov. 
 
Pri poz. R01.01 RAZSTAVNI PANOJI - omenjate , da so na škatlah komponirane fotografije cca. 20 kosov različnih 
formatov - prosim, da razjasnite pojem komponirane - saj ne razumemo kaj z to besedo želite povedati. Zanima nas kdo 
izdobavi fotografije, ki bodo na lesenih škatlah. 
 
Prosimo za odgovore.  
 
ODGOVOR: 
1. IZDELAVA TOČKOVNIH TEMELJEV NI PREDMET RAZPISA. 
2. SVETILA NISO PREDMET RAZPISA PRAV TAKO NE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE. V BETONSKI OSNOVI 
KLOPI SO PO SKICI PREDVIDENE ODPRTINE IN SICER V DIMENZIJI 115 MM X 115 MM, GLOBINE 35 MM.  
3. ZA MOZAIK V POPISIH PRILAGAMO MOTIVE POSLIKAV NA ŠTIRIH MANJŠIH "OKNIH", KATERE BO PRED 
IZVEDBO OBVEZNO POTRDIL ARHITEKT IN SICER V ZAHTEVANEM MOTIVU IN BARVI.. 
4. FOTOGRAFIJE IN NJIHOVA IZVEDBA NI PREDMET TEGA RAZPISA. IZDELATI JE POTREBNO LE PANOJE 
KOT V POPISIH, KATERIH NAMEN BO KASNEJE ZA NAMESTITEV FOTOGRAFIJ.  



Datum objave: 15.11.2017   16:15  

NA SPLETNI STRANI OBČINE APAČE SO Z DNEM 15.11.2017 OBJAVLJENI NOVI POPISI TAKO, DA SO POPISI 
DEL ZDRUŽENI V ENI EXCELOVI TABELI.  
Ponudbo je potrebno oddati na popisih del, ki so objavljeni z dnem 15.11.2017! 


