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Spoštovani!
Na portalu javnih naročil je objavljena razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila
po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo Idejne zasnove, Projektne
dokumentacije PGD in PZI za novogradnjo večnamenske športne dvorane v Občini Loška
dolina.
Kot obvezni sestavni del ponudbe je zahtevana izdelava Idejne zasnove s predpisano
vsebino:
8. Vsebina idejne zasnove
Idejna zasnova mora vsebovati naslednje sestavne dele :
Grafični del:
- tloris situacije območja, vključno z objektom osnovne šole M 1:1000
- Tloris pritlične etaže M 1:500
- Tlorisi morebitnih dodatnih etaž M 1:500
- Tloris strehe M 1:500
- Dva značilna prereza M 1:250
- Fasade M 1:250
- Prostorski prikazi – 2 pogleda (po presoji izdelovalca)
- Maketa M 1:500
Tekstualni del:
- Pisna obrazložitev ideje
- Opis zasnove strojnih in elektro inštalacij ter gradbenih konstrukcij
- Opis uporabe alternativnih virov energije
- Prikaz površin (neto bruto)
- Ocena investicije
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Priprava idejne zasnove predstavlja časovno in finančno zahtevno delo ter je opredeljeno v
zgoraj citirani zakonodaji kot natečaj. Vendar postopek, kot je razviden iz razpisa, ni
izveden v skladu z temeljnimi načeli natečaja, kot so med drugim tudi vnaprej znana
ocenjevalna komisija, ustrezno sestavljena s strani naročnika in stroke ter nagrade
udeležencem.
Pozivamo vas, da prekličete javno naročilo in ga ponovno oblikujete v skladu s temeljnimi
pravili natečaja, pri čemer smo vam pripravljeni pomagati z znanjem in izkušnjami.
Izdelava idejnih zasnov brez nadomestila je nesprejemljiva praksa za zbornici. V kolikor si
naročnik želi izbirati med strokovnimi rešitvami naj razpiše natečaj v skladu s pravili
natečajev, z nagradami udeležencem in vnaprej določeno strokovno komisijo v kateri imajo
večino predstavniki stroke in predstavniki investitorja.
V primeru, da javnega naročila ne boste nemudoma ustavili, bomo našim članom
posredovali zahtevo za bojkot razpisa.

Vlado Krajcar, univ.dipl.inž.arh.

Zbornica za arhitekturo in prostor RS
predsednik
mag. Andrej Goljar,univ.dipl.inž.arh.

Vodja sveta za spremljanje javnih naročil:
Andrej Povšič, univ.dipl.inž.str.

Inženirska zbornica Slovenije
generalna sekretarka:
mag. Barbara Škraba Flis, lr.

V vednost:
- Državna revizijska komisija
- Računsko sodišče RS

