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POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

Izvedba energetsko učinkovite sanacije in obnove Vrtca Semedela enota Slavnik - druga 
faza 

 
Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, št JN001467/2020-B01 

 
POPRAVEK:  
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, objavljena na portalu 
javnih naročil RS pod številko JN001467/2020-B01, katerega predmet je »Izvedba energetsko 
učinkovite sanacije in obnove Vrtca Semedela enota Slavnik - druga faza«, se popravi tako, da se v 
razpisni dokumentaciji prekliče zahteva po finančnem zavarovanju za resnost ponudbe, in sicer: 
 

1. na strani 7, polje tabele Priloga 13 ter 13-a, 13-b in 13-c, Finančna zavarovanja, 
se spremeni besedilo v polju Navodila, in sicer:  
 
Naročnik ne zahteva finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. Ostala finančna 
zavarovanja naročnik zahteva kot je določeno v točki 2.14 Finančna zavarovanja in 
morajo biti skladna s predloženimi vzorci. 

 
2. na strani 10, v točki 2.14 Finančna zavarovanja, alineja Finančno zavarovanje za 

resnost ponudbe se spremeni besedilo, ki se po novem glasi:   
 
Naročnik ne zahteva finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. 
 

3. na strani 11, v točki 2.15 Ostalo, Veljavnost ponudbe, se spremeni besedilo, ki se po 
novem glasi:   
 
Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 26. 6. 2020. 
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali 
Državne revizijske komisije. 
 

4. na strani 22, Priloga 2: Ponudbeni obrazec, Veljavnost ponudbe, se spremeni 
besedilo, ki se po novem glasi: 

 
Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 26. 6. 2020. V primeru vloženega 
zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim 
ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije. 
 

5. na strani 44, Osnutek pogodbe, 26. člen, se črta drugi odstavek 26. člena. 
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6. na strani 45, Priloga 13a, Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev za 
zavarovanje resnosti ponudbe, se črta. 

 
 
Naročnik zaradi popravkov v razpisni dokumentaciji ne spreminja roka za oddajo ponudbe. 
 
Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe. 
 
 
 

 ŽUPAN 
 Aleš Bržan l.r. 

 


