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Datum: 13. 3. 2018
SPREMEMBA RAZPISN E DOKUMENTACIJE
za oddajo jav neg a nar očila

Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v
lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na
naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni strani priložen čistopis
spremenjenega dokumenta.
Obrazložitev sprememb:

1. Naročnik spreminja besedilo Razpisne dokumentacije 3302-0002/2018-3
v točki 1. 5. Podizvajalci
Celotno besedilo iz točke 1.5. Podizvajalci se umakne iz razpisne dokumentacije in
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Kadar namerava prijavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
–navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
–kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
–izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (ESPD obrazec),
–priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (2/1).
Kadar namerava kandidat izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1. teh navodil
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 v petem odstavku 94. člena, so obvezna
le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena,
zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.
Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, pri katerem
obstajajo razlogi za izključitev navedeni v tej dokumentaciji. Če bo naročnik presodil, da bi zamenjava
podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne
izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil in o tem najpozneje
v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca.
Prijavitelj prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal
podizvajalcem.
Dopolnitve in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri
pripravi ponudbe.

