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Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju drugega odstavka 67. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3), sprejme naslednjo
SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO
ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO ODIGLE-9/2016
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODIGLE9/2016, katerega predmet je nakup igel, ki je bila objavljena na spletnih straneh naročnika dne
2. 6. 2016, na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002079/2016-B01 z dne 1. 6. 2016 in v
Dodatku k Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 2016/S 105-186930, dne 2. 6. 2015, se
spremeni na sledeč način:
1.

Spremenita se rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb, in sicer se v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za predmetno naročilo spremeni:
- točka 4. Rok in način predložitve tako, da se glasi:
»Naročnik mora ponudbe prejeti do 7. 11. 2016 do vključno 12. ure in sicer v primeru
ODDAJE PONUDBE PO POŠTI ali OSEBNO na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna
pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.«
- prvi odstavek točke 5. Čas in kraj odpiranja ponudb tako, da se glasi:
»Odpiranje ponudb bo dne 8. 11. 2016 ob 11. uri v prostorih v prostorih Ministrstva za javno
upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (nadstropje 3).«

2.

V točki 13 navodil gospodarskim subjektom (Krovni okvirni sporazum) s e besedilo
spremeni tako, da se besedilo sedmega odstavka »Vzorec posameznega okvirnega
sporazuma bo ob podpisu s strani posameznega naročnika smiselno prilagojen oziroma
dopolnjen zaradi morebitne narave internih pravilnikov posameznih naročnikov.« črta.

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