Številka: 3300-0001/2017-5
Datum: 21. 2. 2017

SPREMEMBA RAZPISN E DOKUMENTACIJE
za oddajo jav neg a nar očila
NABAVA IN PREVOZ KEMIKALIJ ZA PRIPRAVO PITNE VODE 2017-2019
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 v prilogi Obrazci za pripravo ponudbe in vzorec pogodbe, zaradi spremembe
navedenih količin spreminja OBRAZEC 1, ki se spremenjen glasi:
OBRAZEC 1

PONUDNIK:

PONUDBENI PREDRAČUN
za javno naročilo »NABAVA IN PREVOZ KEMIKALIJ ZA PRIPRAVO PITNE VODE 2017-2019«
Ponudnik mora podati ceno za vsako kemikalijo iz razpredelnice na enoto, ceno glede na predvideno
količino za eno leto in ceno za tri leta skupaj. Vse v EUR in brez DDV.
Postavka
Enota
Natrijev hidroksid

kg

Količina
32.100,00

Tekoči klor

kg

6.300,00

Klorovodikova kislina

kg

33.000,00

Natrijev metabisulfit
(biokrom)

kg

9.000,00

Natrijev hipoklorit

kg

23.100,00

Prevoz kemikalij in pretakanje
iz transportne embalaže v
stacionarno embalažo
(Opomba: za vsa pretakanja je

teden

156

Cena/enoto v
EUR brez DDV

Cena skupaj
brez DDV

odgovoren izvajalec, ki
pretakanje izvršuje po ADR
predpisih s svoj črpalko).

Ponudbena cena brez DDV skupaj

EUR

Količine v predračunu so okvirne količine za obdobje treh (3) let. Količine blaga, ki ga bo naročnik
nabavljal, so okvirne in se s z njimi naročnik ne obvezuje, da bo naročil celotno količino po pogodbi.
Naročnik bo naročal tiste količine in vrste blaga iz celotnega dobaviteljevega asortimana, v skladu s
specifikacijo blaga iz ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi ceno na enoto blaga, ki bo fiksna ves čas trajanja pogodbe.
Naša ponudba velja najmanj 90 (devetdeset) dni.
Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

2. Naročnik v prilogi Obrazci za pripravo ponudbe in vzorec pogodbe, zaradi spremembe
navedenih količin spreminja 6. člen Vzorca pogodbe, ki se spremenjen glasi:
POGODBENA CENA IN PLAČILO
6. člen
BLAGO
Natrijev hidroksid
Tekoči klor
Klorovodikova kislina
Natrijev metabisulfit (biokrom)
Natrijev hipoklorit

Predvidena količina
kemikalij kg
32.100,00
6.300,00
33.000,00
9.000,00
23.100,00

Cena/enoto
kg

Cena skupaj brez DDV
v EUR

PREVOZ: cena v €/km znaša: _____ €/km brez DDV
CENA ENEGA PREVOZA NA RAZDALJO 200 km znaša: ______ € brez DDV
PREVOZ

Predvideno število
prevoza kemikalij

Cena skupaj brez DDV:

156

Pogodbena vrednost:
Nabava blaga: ______________ EUR brez DDV
Prevoz blaga:_______________ EUR brez DDV

Skupaj cena brez DDV: ________________
+ DDV
_________________

Cena enega
prevoza
EUR

Cena prevoza
skupaj brez DDV v
EUR

Skupaj cena z DDV: ___________________
Količine so okvirne za obdobje treh (3) let in niso zavezujoče za naročnika.
Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe.

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

