Številka: 3301-2/2021-6
Datum: 16. 4. 2021
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo jav neg a nar očila

Vzdrževanje vegetacije na občinskih cestah v Mestni občini Celje
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu JN001942/2021-K02 z dne
16.4.2021" in na naročnikovi spletni strani.
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3301-2/2021/3 v delu, ki se nanaša na povabilo k
oddaji ponudbe, navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ugotavljanje sposobnosti v točki 2.2.3.1
Zahtevane reference, v obrazcu Potrdilo o zadovoljivi izvedbi (obrazec 7/2), v točki 2.2.3.4.
Strokovno osebje in usposobljenost in v izjavi o strokovnem osebju in usposobljenosti (obrazec 11)
1. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN NAVODILA
PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE:
1.1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza
»najkasneje do 23.04.2021 do 11.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 28.04.2021
do 11.00 ure«.
1.2. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje
do 23.04.2021 do 11.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 28.04.2021 do 11.00
ure«.
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 23.04.2021 do 11.00 ure«
nadomesti z besedilom »najkasneje do 28.04.2021 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 23.04.2021 in ob uri 11.01«
nadomesti z besedilom »dne 28.04.2021 in ob uri 11.01«.
2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
2.1. Spremeni se besedilo v točki b.) točke 2.2.3.1 Zahtevane reference, ki se glasi:
b.) Da je v zadnjih 5. letih uspešno izvedel obrezovanje in sečno grmovja in vejevja ob cestnem telesu
na kategoriziranih cestah lokalne skupnosti ali države, v dolžini najmanj 5 km letno.
Ponudnik mora predložiti vsaj eno takšno referenco.

2.2. Spremeni se besedilo v prvi alineji drugega odstavka točke 2.2.3.4 Strokovno osebje in
usposobljenost, ki se glasi:
– 1 (ena) oseba, katere strokovna usposobljenost oz. poklic izpolnjuje pogoje kot jih določa Pravilnik o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdu, DOKAZILO: diploma ali NPK gozdarsekač.
3. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
3.1. Spremeni se besedilo v potrdilu o zadovoljivi izvedbi (OBRAZEC 7/2), ki se glasi:
Za izpolnjevanje pogoja: »V zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb uspešno izvedeno
obrezovanje in sečno grmovja in vejevja ob cestnem telesu na kategoriziranih cestah lokalne
skupnosti ali države, v dolžini najmanj 5 km letno«
3.2. Spremeni se besedilo v prvi alineji izjave o strokovnem osebju in usposobljenosti (OBRAZEC
11), ki se glasi:
– 1 (ena) oseba, katere strokovna usposobljenost oz. poklic izpolnjuje pogoje kot jih določa Pravilnik
o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdu, DOKAZILO: diploma ali NPK
gozdar-sekač.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

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