
 

 

 

 
 
Številka: 3300-1/2020/5 
Datum: 18. 6. 2020 

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 
 

Nabava goriva v dveh sklopi za obdobje štirih let 
 

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije št. 3300-1/2020/3 je objavljeno na Portalu javnih 
naročil pod oznako JN003658/2020-W01, z dne 10. 6. 2020 in na naročnikovi spletni strani. 
 
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije: 

 
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3300-1/2020/3 v delu, ki se nanaša na navodilo 
ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 1.12 Ponudbena cena, v obrazcu ponudba (obrazec 1) in v 
6. členu vzorca okvirnega sporazuma (obrazec 9). 
 

1. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V NAVODILU PONUDNIKOM: 
 
Spremeni se besedilo v točki 1.12 Ponudbena cena, ki se glasi: 
 
Ponudnik mora v obrazcu Ponudba (obrazec 1) vse cene vpisati na način, da zajemajo vse elemente, iz 
katerih so sestavljene (trošarina, okoljske dajatve idr.) ter DDV in morebitne popuste. Cene na enoto 
morajo biti zapisane na tri decimalna mesta, skupne ponudbene cene pa morajo biti zapisane na dve 
decimalni mesti. Ponudnik v obrazcu Ponudba vpiše ceno na enoto v EUR z DDV, trošarino in okoljsko 
dajatvijo in popust na ceno na enoto v EUR, v petem stolpcu pa ponudnik zapiše ceno skupaj za količine 
v obdobju štirih let z vključenim popustom. 
 
Ker ceno naftnih derivatov (neosvinčeni motorni bencin super in dizelsko gorivo) določa Vlada RS z 
Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, se ponudbene cene iz stolpca (Cena/liter) 
spreminjajo v skladu z navedeno uredbo, znesek popusta pa mora biti fiksen ves čas trajanja okvirnega 
sporazuma 
 
V zadnjo vrstico obrazca ponudbe za I. sklop ponudnik vpiše skupno ponudbeno ceno v EUR z DDV, ki 
mora zajemati vse, kar je navedeno v prejšnjih odstavkih. 
 

2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V OBRAZCU PONUDBA (OBRAZEC 1) 
 
Spremeni se zapis v zadnjem stolpcu ponudbe (obrazec 1) za oba sklopa (sklop 1 in sklop 2), in sicer 
tako, da se glasi: Cena skupaj za količine za obdobje štirih let s popustom. 
 
Pri ponudbeni ceni za sklop 1 se doda četrta vrstica z zapisom: SKUPAJ CENA v EUR 
 

3. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V VZORCU OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 
Spremeni se 6. člen vzorca okvirnega sporazuma (obrazec 9), in sicer tako, da se prvotno besedilo: 
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Sprememba cene je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu dobavitelja in 
po danem soglasju s strani naročnika.  
 
Pogodbene cene na enoto so na dan podpisa te pogodbe takšne kot je razvidno iz predračuna 
dobavitelja, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma; 
 
nadomesti z besedilom: 
 
Pogodbene cene na enoto so na dan podpisa te pogodbe takšne kot je razvidno iz ponudbe dobavitelja, 
ki je priloga tega okvirnega sporazuma. Pogodbene cene na enoto se spreminjajo v skladu z Uredbo o 
oblikovanju cen naftnih derivatov, znesek popusta na enoto pa je fiksen ves čas trajanja tega okvirnega 
sporazuma. 
 
Cene za goriva se plačujejo po vsakokrat veljavnih cenah iz prejšnjega odstavka, zmanjšanih za popust. 
 
 
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena. 
 

 
 

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe. 

 
 


