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Oznaka JN: NMVRUSE-2/2018

Naročnik v skladu z 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-
3), sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO NMVRUSE-2/2018

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti z oznako 
NMVRUSE-2/2018, katerega predmet je izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov UE 
Ruše z upoštevanjem okoljskih vidikov v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena na 
spletnih straneh naročnika dne 15. 10. 2018, ter na Portalu javnih naročil pod št. objave 
JN007137/2018-W01, z dne 15. 10. 2018, se spremeni na sledeč način:

I. Prvi odstavek točke 9.1.3 (Tehnična sposobnost) dokumenta z naslovom  »1_NMVRUSE-
2_2018 - Navodila gospodarskim subjektom« se spremeni na način, da se po novem glasi:

»Ponudnik je v zadnjih 8 (osmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na portalu 
javnih naročil, izvedel vsaj dva (2) referenčna projekta iz naslova projektiranja (faze: DGD, 
PZI) za izgradnjo ali ureditev poslovnih prostorov oz. primerljivih prostorov (reference s 
klasifikacijo CC SI 112, 113, 121, 122, 123 in 126), v vrednosti posamične reference najmanj 
25.000 EUR brez DDV.«

II. V skladu z navedenim se v točki 2.5. Obrazca z 
naslovom »4_NMVRUSE-2_2018-Prijava« smiselno upoštevajo določbe iz točke I tega 
dokumenta. Za ponudnika, ki v ponudbeni dokumentaciji predloži predmetni obrazec, se bo 
štelo, da uveljavlja referenčni posel pod pogoji, določenimi v I točki tega dokumenta, ter v 
skladu z ostalimi zahtevami iz točke 9.1.3. Navodil gospodarskim subjektom, ki se ne 
spremenijo.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena, razen v delih kot je razvidno iz 
objavljenih odgovorov na Portalu javnih naročil.



Navodila ponudnikom
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