
 

Številka: 416-02/19-4/3 
Datum: 27. 3. 2019 
 
 
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, 
 ŠUBIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA 
 
 
 

 
Predmet: Sprememba razpisne dokumentacije  
 
Zveza:  Javno naročilo – Prenova male dvorane in preddverja na Šubičevi 4 

v Ljubljani 
 
 
 
 
V zvezi oddajo javnega naročila z oznako 416-02/19-4, katerega predmet je Prenova 
male dvorane in preddverja na Šubičevi 4 v Ljubljani, objavljenim  na portalu javnih 
naročil dne 27. 2. 2019 pod številko objave JN001121/2019 ter dne 28. 2. 2019 v 
Dodatku k uradnemu listu Evropske unije pod številko objave 2019/S042-094333, 
naročnik posreduje spremembe razpisne dokumentacije kot sledi.   
 
V prilogi »Razpisna dokumentacija PZI SKLOP 1 - Izvedba gradbeno obrtniških in 
restavratorskih del, se v mapi »Arhitektura«, Predračun - GO dela:  

- list označen z »Predračun 0. Restavratorska dela«, zamenja z novim listom. 
Naročnik je objavil novo prilogo: »0. Restavratorska dela – NOVO«, v kateri so 
z rumeno barvo označene spremembe,  

- list označen z »Predračun 2.5 Stenske obloge«, zamenja z novim listom. 
Naročnik je objavil novo prilogo: »2.5 Stenske obloge – NOVO«, v kateri so z 
rumeno barvo označene spremembe,  

- list označen z »Predračun 2.10 Zagotavljanje akustike« zamenja z novim 
listom. Naročnik je objavil novo prilogo: »2.10 Zagotavljanje akustike – NOVO« 
v kateri je dodana količina posamezne postavke. 

 
 
V prilogi »Razpisna dokumentacija PZI SKLOP 2 – Dobava in namestitev 
pohištvene opreme, se v mapi Sklop 2 – oprema, Predračun – oprema zamenja z 
novim. Naročnik je objavil novo prilogo: »Predračun – oprema – NOVO«, v kateri je z 
rumeno barvo označena sprememba.  
 
Naročnik k razpisni dokumentaciji objavlja tudi Kulturnovarstveno soglasje št. 35102-
0511/2015-24, Kulturnovarstvene pogoje št. 35102-0511/2015-22 in Elaborat 
prostorske akustike.  
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Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.  
 
Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije 
predmetnega javnega naročila.  
 
 
Priloge: 

- Predračun 0. Restavratorska dela – NOVO 
- Predračun 2.5 Stenske obloge – NOVO 
- Predračun 2.10 Zagotavljanje akustike – NOVO 
- Predračun – oprema – NOVO 
- Kulturnovarstveno soglasje št. 35102-0511/2015-24,  
- Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0511/2015-22 in  
- Elaborat prostorske akustike 

   
    
Igor Ivančič  

        namestnik generalne sekretarke 
- direktor  
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