Številka: 3301-7/2021/6
Datum: 16. 11. 2021

I I . S P R E ME M B A RA Z PI S N E D O K U M E N T AC I JE
z a o d d a j o j a v n e g a n ar o č i l a
»Prevoz predzgoščenega blata iz čistilnih naprav v upravljanju Vodovod –
kanalizacije, d. o. o., na dehidr acijo na ČN Celje«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« pod oznako
JN007388/2021-K03 z dne 16. 11. 2021 in na naročnikovi spletni strani.
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:

Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3301-7/2021/3 v povabilu k oddaji ponudbe, v
delu ugotavljanja sposobnosti, v obrazcih in vzorcu pogodbe ter projektni nalogi, kot sledi:
I.

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE - POVABILO K ODDAJI PONUDBE:
1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedilo
»najkasneje do 15. 11. 2021 do 11.00« nadomesti z besedilom »najkasneje do
22. 11. 2021 do 11.00«.
2. Spremeni se četrti odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedilo »dne
15. 11. 2021 in se bo začelo ob 11.01« nadomesti z besedilom »dne 22. 11. 2021 in se
bo začelo ob uri 11.01«.
3. Spremeni se četrti odstavek točke 1.4. (Rok in način predložitve ponudb) navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe, tako da se besedilo »najkasneje do 15. 11. 2021 do
11.00« nadomesti z besedilom »najkasneje do 22. 11. 2021 do 11.00«.
4. Spremeni se prvi odstavek točke 1.5. (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe, tako da se besedilo »dne 15. 11. 2021 in se bo začelo
ob 11.01« nadomesti z besedilom »dne 22. 11. 2021 in se bo začelo ob uri 11.01«.

II.

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:

1. V glavi dokumenta se besedilo »Št. zadeve: 3301-3/2021/3 – Prevzem in odstranjevanje
blata iz Čistilne naprave Celje«
nadomesti z besedilom
»Št. zadeve: 3301-7/2021 – Prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko
odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje«.

2. Črtata se prvi in drugi odstavek točke 2.2.4.1. (Dokazila Ministrstva za okolje in prostor),
ki se glasita:
»Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna veljavna dokazila Republike Slovenije,
Ministrstva za okolje in prostor:
• potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
• okoljevarstveno dovoljenje,
iz katerih bo razvidno, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št.
37/15, 69/15 in 129/20) za prevzem odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05
- mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda na lokaciji Čistilne naprave Celje,
Pečovnik 1a, Celje.
Prav tako mora biti ponudnik v času izvajanja pogodbenih del aktiviran v informacijskem
sistemu – IS odpadki.«
III.

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – OBRAZCI IN VZOREC POGODBE:
1. V Obrazcu 1 se za besedilom »(Z besedo: ________________________ evrov in 00/100)
doda naslednja tabela:
Dodatna storitev:
Cena 1 ure brez
DDV

DDV

Cena 1 ure z
DDV

Režijska ura cisterne z ekipo (npr.
čiščenje kanalov pod pritiskom,
spiranje bazenov, prečrpavanje
med objekti na 1 lokaciji,
črpanje…)
2. V Obrazcu 2 se besedilo 3. alineje »da smo vpisani v evidenco zbiralcev odpadkov Republike
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, za prevzem odpadka s klasifikacijsko število
19 08 05;«
nadomesti z besedilom
»da smo vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov Republike Slovenije, Ministrstva za
okolje in prostor, za prevoz odpadka s klasifikacijsko število 19 08 05;«
3. V Obrazcu 10 (Vzorec okvirnega sporazuma) se v 2. členu črta besedilo:

»Stranki sta sporazumni, da mora imeti izvajalec ves čas trajanja okvirnega sporazuma
ustrezna veljavna dokazila Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor:
- potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
iz katerih bo razvidno, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15,
69/15 in 129/20) za prevoz odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 - mulji iz
čistilnih naprav.«
Prav tako mora biti ponudnik v času izvajanja pogodbenih del aktiviran v informacijskem
sistemu – IS odpadki.
4. V Obrazcu 10 (Vzorec okvirnega sporazuma) se v 6. členu za besedilom »(Z besedo:
_____________________________ evrov in 00/100) doda naslednja tabela:

Dodatna storitev:
Cena 1 ure brez
DDV

DDV

Cena 1 ure z
DDV

Režijska ura cisterne z ekipo (npr.
čiščenje kanalov pod pritiskom,
spiranje bazenov, prečrpavanje
med objekti na 1 lokaciji,
črpanje…)

IV.

SPREMEMBE PROJEKTNE NALOGE:
Za drugim odstavkom na 2. strani Projektne naloge se doda naslednje besedilo:
»Če se na posamezni lokaciji pokaže potreba po dodatni storitvi, kot je npr. čiščenje kanalov
pod pritiskom, spiranje bazenov, prečrpavanje med objekti na 1 lokaciji, črpanje ipd., se po
predhodnem dogovoru z izvajalcem delo izvede in obračuna po režijski uri cisterne z ekipo.«

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil čistopis razpisne dokumentacije, obrazcev in vzorca
pogodbe ter projektne naloge, v katerih bodo upoštevane vse zgornje spremembe, kot tudi
spremembe z dne 12. 11. 2021.
Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri
pripravi ponudbe.

