Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
tel.: 01/729 54-30
faks: 01/729-54-50

Objava JN: Portal javnih naročil objava št. JN005834/2017-W01
Datum: 12.6.2017

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za oddajo javnega naročila male vrednosti

»IZBIRA DOBAVITELJA POSOD ZA KOMUNALNE ODPADKE«

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil in
na naročnikovi spletni strani.

Popravek glasi:
Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, in sicer v poglavju 1.6 Pogoji za priznanje
sposobnosti, v delu: Ekonomsko – finančna sposobnost in Tehnične in kadrovske
sposobnosti, tako, da se izvirno besedilo:
»Glede na posamezni sklop je potrebno priložiti reference za minimalno naslednjo

vrednost dobav posod:
• SKLOP A:
• 2-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: letno (za vsako leto)
minimalno 100.000 EUR brez DDV.
•

SKLOP B:
• 4-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: letno (za vsako leto)
minimalno 30.000 EUR brez DDV. »

spremeni tako, da popravljeno glasi:

»Glede na posamezni sklop je potrebno priložiti reference za minimalno naslednjo

vrednost dobav posod:
• SKLOP A:
• 2-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: minimalno 50.000 EUR
brez DDV v zadnjih treh letih (do dneva objave tega javnega naročila).
•

SKLOP B:
• 4-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: minimalno 15.000 EUR
brez DDV v zadnjih treh letih (do dneva objave tega javnega naročila). »

V skladu z navedenim popravkom se smiselno popravi tudi Obrazec 10 razpisne
dokumentacije.
Popravek, skupaj s popravljenim Obrazcem 10, je sestavni del razpisne dokumentacije in ga
je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Popravljen Obrazec 10 glasi:

Obrazec 10
PODATKI O REFERENČNEM DELU
dobavljanja posod za komunalne odpadke
Ponudnik: ______________________________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o
referenčnih delih oz. dobavah posod drugim javnim podjetjem oz. izvajalcev gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Republike Slovenije resnični. Na
podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni
izvedbi navedenih referenčnih del oz. dobavah posod ponudniku.
Plačnik/naročnik:
Naslov
ID za DDV plačnika/naročnika:

Prodajalec:
Kontaktna oseba
plačnika/naročnika:
Telefonska številka
plačnika/naročnika:
Elektronski naslov
plačnika/naročnika:
Kraj in čas dobave:
Vrednost dobav 2-kolesnih
posod skladnih z normami EN
840 1- 6 (v EUR brez DDV)

Vrednost dobav 4-kolesnih
posod skladnih z normami EN
840 1- 6 (v EUR brez DDV)

__________________
(kraj in datum)

žig

___________________________
(ime in priimek ter podpis ponudnika)

Kot izdajatelj reference potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni
prodajalec dobavil posode v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnim sporazumom oziroma
v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v prodajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na
prošnjo prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev
javnega naročila JN005834/2017-W01- Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke.
Izjavljamo, da smo javni naročnik.

__________________
(kraj in datum)

žig

___________________________
(ime in priimek ter podpis zakonitega
zastopnika izdajatelja reference)

