Številka: 3322-0005/2019-5
Datum: 7. 1. 2020

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo jav neg a nar očila

Obnova vodovoda PVC 225mm in kanalizacije med Hudinjo in Novo vasjo v Celju
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije št. 3322-0005/2019-3 je objavljeno na "Portalu javnih
naročil pod oznako JN008915/2019-W01 z dne 24. 12. 2019" in na naročnikovi spletni strani.
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3322-0005/2019-3 v povabilu k oddaji ponudbe in v
navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje
do 13.01.2020 do 11.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 20.01.2020 do 11.00
ure«.
2. Spremeni se četrti odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »dne
13.01.2020 in ob uri 11.01« nadomesti z besedilom »dne 20.01.2020 in ob uri 11.01«.
3. Spremeni se četrti odstavek točke 1.4. (Rok in način predložitve ponudb) navodil ponudnikom
izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje do 13.01.2020 do 11.00 ure«
nadomesti z besedilom »najkasneje do 20.01.2020 do 11.00 ure«.
4. Spremeni se prvi odstavek točke 1.5. (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »dne 13.01.2020 in ob uri 11.01«
nadomesti z besedilom »dne 20.01.2020 in ob 11.01 uri«.
5. Spremeni se točka A) 2.2.3.1. (Zahtevane reference), tako da se besedilo:
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti vsaj eno
referenčno delo, ki se mora nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, ki je bil
zgrajen iz duktilnih cevi - dimenzija cevi vsaj DN/ID 200 mm ali več, skupna dolžina zgrajenega
vodovnega sistema pa je znašala minimalno 200 m, ponudnik pa je imel za referenčno delo
sklenjeno gradbeno pogodbo z naročnikom referenčnega dela.
Nadomesti z besedilom:

Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvesti referenčno
delo, ki se mora nanašati na zaključeno gradnjo vodovodnega omrežja, ki je bil zgrajen iz
duktilnih cevi - dimenzija cevi vsaj DN/ID 200 mm ali več, skupna dolžina zgrajenega vodovnega
sistema pa je znašala minimalno 200 m, ponudnik pa je imel za referenčno delo sklenjeno
gradbeno pogodbo z naročnikom referenčnega dela.
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.
Vsi odgovori naročnika na vprašanja ponudnikov objavljena na portalu javnih naročil so sestavni del
razpisne dokumentacije in jih je potrebno pri izdelavi ponudbe upoštevati.
Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

