Številka: 3300-0001/2019-5
Datum: 24. 07. 2019

SPREMEMBA RAZPISN E DOKUMENTACIJE
za oddajo jav neg a nar očila

Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil v Dodatku k
Uradnemu listu EU in na naročnikovi spletni strani. K obvestilu o spremembi je na naročnikovi spletni
strani priložen čistopis spremenjenega dokumenta.
Obrazložitev sprememb in dopolnitev:

Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo 3300-0001/2019 v povabilu k oddaji ponudbe,
v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe in v popisu materiala, tako da se sedaj glasi:
I.

SPREMEMBE V POVABILU K ODDAJI PONUDBE in V NAVODILIH PONUDNIKOM:

1. Spremeni se tretji odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje
do 31.07.2019 do 10.00 ure« nadomesti z besedilom »najkasneje do 06.08.2019 do 10.00
ure«.
2. Spremeni se četrti odstavek v Povabilu k oddaji ponudbe, tako da se besedna zveza »dne
31.07.2019 in ob uri 10.01« nadomesti z besedilom »dne 06.08.2019 in ob uri 10.01«.
3. Spremeni se četrti odstavek točke 1.4. (Rok in način predložitve ponudb) navodil ponudnikom
izdelavo ponudbe, tako da se besedna zveza »najkasneje do 31.07.2019 do 10.00 ure«
nadomesti z besedilom »najkasneje do 06.08.2019 do 10.00 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 31.07.2019 in ob uri 10.01«
nadomesti z besedilom »dne 06.08.2019 in ob uri 10.01«.

II.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V POPISIH MATERIALA:

5. V sklopu C.I. prirobnični zasuni in pribor se dopolnijo zahteve naročnika pri zahtevi pod četrto
alinejo tako, da se zahtevam doda stavek: Maksimalni moment je definiran glede na dimenzije
cestnega ključa, ki se uporablja za manipulacijo zasunov. Za vse zasune je v uporabi enak cestni
ključ.
6. V sklopu C.V.2 navojni plovni ventili se spremeni zahteva naročnika in sicer tako da se nazivni
tlak iz 16 bar-ov spremeni na 10 bar-ov.
7. V sklopu C.V.2 navojni plovni ventili naročnik iz popisa materiala umika plovni ventil dimenzije
2,5'' in 3''.

8. V sklopu C.VI.2 prirobnični zračnik se spremeni zahteva naročnika in sicer se zahteva navojna
izvedba z zunanjim navojem spremeni. Zahteva se prirobnični spoj.
9. V sklopu C.VI.3 podzemni zračnik se spremeni zahteva naročnika in sicer se zahteva navojna
izvedba z zunanjim navojem spremeni. Zahteva se prirobnični spoj.
10. V sklopu G.I. cevi iz duktilne litine naročnik umika iz popisa materiala cev iz duktilne litine DN
450 mm.
11. V sklopu G.I.1 fazonski kosi iz duktilne litine naročnik odstopa od zahteve, da mora biti
proizvajalec fazonskih kosov iz duktilne litine G.I.1. isti kot proizvajalec cevi iz duktilne litine,
vendar zahteva, da ponudnik v tem primeru predloži izjavo, da so fazonski kosi iz duktilne litine
kompatibilni s cevmi iz duktilne litine.
12. V sklopu G.III. fazonski kosi s prirobničnimi spoji iz duktilne litine se spremeni zahteva naročnika
in sicer tako da se nazivni tlak iz 10 bar-ov spremeni na 16 bar-ov.
13. V sklopu H.II vijaki, matice se spremeni zahteva naročnika, da morajo biti matice in podložke
izdelane iz nerjavečega jekla kvalitete A4 in ne A3.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

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