
 

 

 

 
Številka: 3322-0012/2017-4 
Datum: 29. 11. 2017 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 

»Obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije na območju  
Kovinarske in Udarniške ulice na Lipi v Štorah« 

 
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 3322-0012/2017-3 v točki 1.1. 
(Naročniki in splošno o predmetu naročila) pod naslovom ROK IZVEDBE se spremeni 
drugi stavek tako, da se glasi: 
 
»Naročnik si pridržuje pravico določena dela oddati v letu 2018 in letu 2019, kar bo odvisno 
od razpoložljivih finančnih sredstev.« 

 
2. Naročnik dopolnjuje besedilo Razpisne dokumentacije 3322-0012/2017-3 v vzorcu 

pogodbe, tako da se v 19. členu (Pogodbeni rok) za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 
 
»Naročnik si pridržuje pravico določena dela oddati v letu 2018 in letu 2019, kar bo odvisno 
od razpoložljivih finančnih sredstev.« 

 
3. Naročnik dopolnjuje besedilo Razpisne dokumentacije 3322-0012/2017-3 v popisih del 

pri poglavjih: VOD 1, VOD 2, KANALIZACIJA 1 in KANALIZACIJA 2 in sicer pri postavkah, 
ki se nanašajo na: 
 
a) 
– Izkop in odvoz tampona do deb. 30cm na deponijo do 5km-material predviden za zasip-

vozišče 
 
Novo besedilo se glasi: 

 

 Izkop in odvoz obstoječega tampona do deb. 30cm na deponijo do 5km-material 
predviden za zasip-vozišče 

 
b) 

 Strojni zasip jarka z izkopanim materialom iz stranskega odmeta z izločevanjem 
kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane 
zbitosti  95% asfaltne površine 92 % zelene površine (po SPP) Upoštevati nakladanje in 
dovoz iz lokalne deponije 
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Novo besedilo se glasi: 
 

 Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (tampon, frezanec, ostalo) z izločevanjem 
kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane 
zbitosti  95% asfaltne površine 92 % zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje 
in dovoz iz lokalne deponije. 

 
c) 
Iz popisov del je izločena naslednja postavka: 

 Obdelava stika z dilaplastom 
 
d) 
HIŠNI PRIKLJUČKI 

 postavka III/23 (Nepredvidena dela) je izločena iz popisov del 
 

 

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


