
 
  

 
 

 
 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 

Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča« 

Naročnik:  
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota 
Šolsko naselje 12 
9000 Murska Sobota 
 
Številka: GOI2-16 
Datum:  30. 1. 2013 
 
 
 
Naročnik Srednja poklicna in tehniška Šola Murska Sobota v skladu z 81. členom Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2) sprejema 
naslednjo 
 
 
 

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

»IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA PROJEKT 
MIC POMURJE« 

 
 
 
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, katerega predmet 
je »Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za projekt MIC Pomurje«, objavljenega 
na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil pod št. objave JN12286/2012, dne 14. 
11. 2012, se z upoštevanjem odločitve Državne revizijske komisije št. 018-425/2012-4, 
spremeni na naslednji način: 
 
 
1. V Povabilu k oddaji ponudbe se spremeni prvi odstavek točke 1.3 Rok in način 

predložitve ponudbe tako, da se glasi: 
»Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene: 

• najkasneje do: 14. 2. 2013 do 10.00 ure, 

• na naslov: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 
9000 Murska Sobota.« 

 
2. V Povabilu k oddaji ponudbe se spremeni prvi odstavek točke 1.4 Odpiranje ponudb 

tako, da se glasi: 
»Javno odpiranje ponudb bo dne, 14. 2. 2013 ob 11.00 uri na sedežu naročnika.« 
 

3. V poglavju Predmet javnega naročila in tehnične zahteve se v celoti spremeni točka 2. 4. 
Ogled lokacije in informativni sestanek.  
 

4. V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe se v točki 3. 3 Spremembe, dopolnitve in 
pojasnila razpisne dokumentacije spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita: 
»Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je do 5. 2. 2013 do 10.00 ure.  
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Naročnik bo podal pojasnila na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku ter morebitne 
spremembe razpisne dokumentacije do 7. 2. 2013 do 10.00 ure.« 

 
5. V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe se v točki 3.4 Oblika ponudbe briše 

zahteva po predložitvi naslednjega dokumenta: 25. POTRDILO O UDELEŽBI NA 
OGLEDU (za sklop I in II). Vsi ostali zahtevani dokumenti se preštevilčijo. 

 
6. Na podlagi odgovora, ki je bil podan na portalu JN pod oznako Odgovor 11-POPRAVEK, 

Datum objave: 3.12.2012, 09:17 se v poglavju Pogoji za udeležbo se v točki 4.4 Tehnična 
in kadrovska sposobnost, pogoj št. 1, dopolni določba o izpolnjevanju pogoja tako, da se 
glasi: 
»V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. 
Ponudnik se za izpolnjevanje pogoja v določenem sklopu lahko sklicuje na referenco 
podizvajalca, vendar mora biti podizvajalec v okviru konkretnega posla (posameznega 
sklopa) nominiran za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50 % vrednosti del 
sklopa za katerega je podal referenco.« 
 

7. V poglavju Pogoji za udeležbo se v točki 4.4 Tehnična in kadrovska sposobnost briše 
pogoj št. 3. 
 

8. Zaradi na novo določenega roka za oddajo ponudb morajo ponudniki paziti na rok 
veljavnosti Zavarovanja za resnost ponudbe (točka 4.7.1). 

 
9. Razpisni obrazci št. 4, 5 in 15 se dopolnijo z navedbo oznake sklopa, kot je bilo podano 

na Portalu javnih naročil pod oznako Pojasnilo k pripravi ponudbe, Datum objave: 
30.11.2012, 12:07. 
 
Naročnik bo upošteval tudi stare obrazce, na katerih bo ponudnik sam pripisal oznako 
sklopa, na katerega se obrazec nanaša. 

 
10. Skladno z objavljenim pojasnilom na Portalu javnih naročil pod oznako Referenčno 

potrdilo – obvestilo, Datum objave: 27.11.2012, 13:19, naročnik za izpolnjevanje 
referenčnega pogoja (sklop I in sklop II) ne bo zahteval v razpisnem obrazcu št. 16 
navedenega podatka: "DATUM IZDAJE UPORABNEGA DOVOLJENJA IN ŠT. 
ODLOČBE". 
 

11. Na podlagi odgovora, ki je bil na Portalu JN podan pod oznako Odgovor 8, Datum objave: 
27.11.2012, 11:58 (sprememba 4. in 11. člena pogodbe), se objavi čistopis vzorca 
pogodbe za sklop II. 
Čistopis vzorca pogodbe je priloga te spremembe razpisne dokumentacije. Ponudniki 
morajo stari vzorec pogodbe za sklop II nadomestiti z objavljenim čistopisom, ga 
podpisati in požigosati, kot to zahteva točka 3.4 razpisne dokumentacije.  
 

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena. 
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Vse spremembe razpisne dokumentacije in razpisnih obrazcev so označene z rdečo barvo. 
 
Starost listin iz razpisne dokumentacije: 

• potrdila bank iz 3. pogoja točke 4. 3 Ekonomska in finančna sposobnost in  
• BON obrazci iz 4. pogoja  točke 4. 3 Ekonomska in finančna sposobnost,  

se bo presojala glede na prvotni datum roka za oddajo ponudb (t. j. 17. 12. 2012). 
 
 
 
 
 
 

 Predstojnik naročnika: 
Ludvik Sukič, ravnatelj 

 
 
 
 
Priloga: 

− razpisna dokumentacija, 
− razpisni obrazci. 


