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Datum: 12. 6. 2018
Številka: 4300-151/2017/10

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju drugega odstavka 67. člena 
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 
ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO ODBEET-35/2017

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODBEET-
35/2017, katerega predmet je »Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobava in 
montaža opreme za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana«, ki je bila objavljena 
na spletnih straneh naročnika dne 24. 5. 2018, na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN003330/2018-B01 dne 24. 5. 2018 in v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije pod št. 
objave 2018/S 097-220676 dne 24. 5. 2018, se spremeni na sledeč način:

1. Spremeni se 2. odstavek točke 9.1.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo 
ponudbe: »Ekonomski in finančni položaj«, ki se nanaša na dokazilo, tako da se po novem 
glasi:

»DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD« (del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in 
finančni položaj, odstavek: Druge ekonomske ali finančne zahteve), v katerega ponudniki 
vpišejo obdobje, za katerega izpolnjujejo pogoj, in dodajo zapis »plačilno sposoben«.
in
Obrazec BON-2 oz., če je ponudnik tuji gospodarski subjekt, obrazec izdan v njegovi 
državi, ki izkazuje enake podatke kot jih izkazuje obrazec BON-2. Ponudnik lahko kot 
dokazilo predloži tudi potrdilo banke oz. vseh bank v primeru, da jih ima več in če le-to 
izkazuje enake podatke kot jih izkazuje obrazec BON-2. Obrazec ne sme biti starejši od 30 
dni pred rokom za predložitev ponudb.«

2. Spremeni se 1. odstavek točke 9.1.3.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo 
ponudbe: »Tehnična sposobnost« (podaljša se referenčno obdobje), tako da se po novem 
glasi:

»Ponudnik je v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, izvedel vsaj 2 (dva) kvalitetno in pravočasno opravljena referenčna 
projekta v vrednosti posamične reference vsaj 500.000 EUR brez DDV.«

3. Spremeni se 1. odstavek točke 9.1.3.3 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo 
ponudbe: »Tehnična sposobnost« (podaljša se referenčno obdobje), tako da se po novem 
glasi:

»Ponudnik je v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, izvedel vsaj 2 (dva) kvalitetno in pravočasno opravljena posla dobave 
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in montaže pohištvene opreme – referenčna projekta na objektih klasifikacij CC-SI 122, 123 
ali 126 v vrednosti posamične reference vsaj 200.000 EUR brez DDV.«

4. Spremeni se 3. alineja pogoja za Sklop 1 pod točko 9.1.4.1 Navodil gospodarskim 
subjektom za pripravo ponudbe: »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« (podaljša se 
referenčno obdobje), tako da se po novem glasi:

» - kot OVD je bil v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, imenovan vsaj na 2 (dveh) uspešno zaključenih referenčnih projektih, 
vsak v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.«

5. Spremeni se 3. alineja pogoja za Sklop 1 pod točko 9.1.4.2 Navodil gospodarskim 
subjektom za pripravo ponudbe: »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« (podaljša se 
referenčno obdobje), tako da se po novem glasi:

» - kot OVD je bil v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, imenovan vsaj na 2 (dveh) uspešno zaključenih referenčnih projektih, 
vsak v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV.«

6. Spremeni se 3. alineja pogoja za Sklop 1 pod točko 9.1.4.3 Navodil gospodarskim 
subjektom za pripravo ponudbe: »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« (podaljša se 
referenčno obdobje), tako da se po novem glasi:

» - kot OVD je bil v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, imenovan vsaj na 2 (dveh) uspešno zaključenih referenčnih projektih, 
vsak v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV.«

7. Spremeni se 3. alineja pogoja za Sklop 1 pod točko 9.1.4.4 Navodil gospodarskim 
subjektom za pripravo ponudbe: »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« (podaljša se 
referenčno obdobje), tako da se po novem glasi:

» - kot OVD je bil v zadnjih 7 (sedmih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na 
portalu javnih naročil, imenovan vsaj na 2 (dveh) uspešno zaključenih referenčnih projektih, 
vsak v vrednosti vsaj 250.000,00 EUR brez DDV.«

8. Spremeni se 2. alineja pogoja za Sklop 2 pod točko 9.1.4. Navodil gospodarskim subjektom 
za pripravo ponudbe: »Kadrovski pogoji oziroma sposobnost« (podaljša se referenčno 
obdobje), tako da se po novem glasi:

» - najmanj 5 let strokovnih izkušenj na področju izvedbe notranje opreme, izdelane po 
meri, kar dokazuje z 2 (dvema) referenčnima projektoma, vsak v višini najmanj 150.000 
EUR brez DDV, izvedenima v 7-ih letih, šteto od objave naročila na portalu javnih naročil.«

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

Boris Koprivnikar
minister
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