
 

 

 
 
 

Številka: 3300-1/2021 - 6 
Datum: 15. 9. 2021 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 
»Nabava vodomerov DN20 za leto 2021 in 2022« 

 
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil pod oznako -
JN005912/2021-W01 z dne 31. 8. 2021" in na naročnikovi spletni strani. 
 
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije: 

Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3300-1/2021/3 v povabilu k oddaji ponudbe, v 
navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v tehničnih zahtevah za nabavo vodomerov DN20 za 
leto 2021 in 2022 in v obrazcu Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (obrazec 6), v točki 11.  
 
1. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – POVABILO K ODDAJI PONDUBE IN NAVODILA 

PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE: 
1.1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza 

»najkasneje do 20. 9. 2021 do 11.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 27. 9. 
2021 do 11.00 ure«.  

1.2. Spremeni se četrti odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »dne 
20. 9. 2021 in ob uri 11.01« nadomesti z besedilom »dne 27. 9. 2021 in ob uri 11.01«. 

1.3. Spremeni se četrti odstavek točke 1.4. (Rok in način predložitve ponudb) navodil 
ponudnikom izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje do 20. 9. 2021 do 
11.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 27. 9. 2021 do 11.00 ure« 

1.4. Spremeni se prvi odstavek točke 1.5. (Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb) navodil 
ponudnikom za izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »dne 20. 9. 2021 in ob uri 
11.01« nadomesti z besedilom »dne 27. 9. 2021 in ob 11.01 uri«.  

 
2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NABAVO VODOMEROV 

DN20 ZA LETO 2021 IN 2022 
2.1. Spremeni se besedilo v točki 4.3. Tehnične zahteve naročnika za vodomere, v enajsti vrstični 

oznaki, ki se sedaj glasi: 
Kovina iz katere je izdelano ohišje vodomera, mora imeti nizko vsebnost svinca. Vsebnost svinca v 
zlitini ne sme presegati 2,5 %. Ponudnik mora v ponudbi priložiti dokumente, s katerimi izkazuje 
vsebnost svinca v zlitini. 
 
3. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 

3.1. Spremeni se Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti (obrazec 6), v točki 11, ki se sedaj 
glasi: 

Vsebnost svinca v zlitini ne presega  2,5 %. Ponudbi smo predložili dokument, s katerim izkazujemo 
vsebnost svinca v zlitini. 
 
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena. 

 
 

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


