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

SPREMEMBO DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO
KONKURENČNEM POSTOPKU S POGAJANJI Z OZNAKO JN004315/2019-B01

Dokumentacija za oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji 430096/2019, katerega predmet je izvedba GOI del na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih
vidikov, ki je bila objavljena na spletnih straneh naročnika ter na portalu javnih naročil pod št.
objave JN004315/2019-B01 z dne 20. 6. 2019, se spremeni na sledeč način:
1. Stran 14, I. poglavje: Navodila ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe in zahteve
naročnika, točka 11.8 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov, se drugi odstavek črta.
2. Stran 23, II. poglavje: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o
dokazovanju, točka 2. Pogoji za sodelovanje, točka 2.2 Ekonomski in finančni položaj,
točka 2.2.1, drugi odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski
in finančni položaj«) in potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt
poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih (6) mesecih pred
rokom za oddajo prijave za sodelovanje ali obrazec BON-1 oziroma S.BON-1/P oziroma BON2 (obrazec št. 8a). Potrdila oziroma obrazec AJPES ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma,
ki je določen kot skrajni rok za oddajo prijave.
3. Stran 23, II. poglavje: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o
dokazovanju, točka 2. Pogoji za sodelovanje, točka 2.2 Ekonomski in finančni položaj,
točka 2.2.2, se spremeni tako, da se po novem glasi:
Gospodarski subjekt mora pred sklenitvijo pogodbe zavarovati in imeti ves čas svojega
poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v
skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ (v višini najmanj
2.000.000,00 EUR), ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti.
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski
in finančni položaj«) za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki bo prevzel 50
ali več odstotkov posla.

OPOMBA: Izpolnjevanje zahteve lahko ponudnik dokazuje kumulativno skupaj s partnerji v
skupni prijavi oziroma s podizvajalci, ki prevzemajo 50 ali več odstotkov posla.
OPOZORILO: Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe k predložitvi fotokopije polic o zavarovanju
odgovornosti za odgovornost za škodo (obrazec št. 8b) pozval le tisti gospodarski subjekt, s
katerim bo nameraval skleniti pogodbo.
4. stran 15, I. poglavje: Navodila ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe in zahteve
naročnika, točka 15. Sklenitev pogodbe, se spremeni tako, da se doda nov odstavek:
Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k predložitvi zavarovalne police, s katero ima
gospodarski subjekt zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena GZ (v višini
najmanj 2.000.000,00 EUR), ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem njihove dejavnosti. V kolikor izbrani ponudnik ne bo predložil zavarovalne police,
bo naročnik unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe.
5. stran 30, III. poglavje: Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila, točka 1. Finančno
zavarovanje za resnost ponudbe, tretji odstavek, se spremeni tako, da se po novem
glasi:
Naročnik bo unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih
primerih:
- če izbrani ponudnik ne bi podpisal in posredoval naročniku pogodbe v petih (5) delovnih dneh
od prejema ali
- če bi ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali
- če bi ponudnik nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ne bi predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
- če izbrani izvajalec ne bi podaljšal veljavnosti svoje ponudbe oziroma za obdobje podaljšanja
ne bi predložil dodatka k finančnemu instrumentu za resnost ponudbe ali
- če ne bi izpolnil drugih pogojev ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika ali
- če izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe ne bo predložil fotokopij polic o zavarovanju
odgovornosti za škodo (obrazec št. 8b).
6. obrazec št. 10a – Vzorec finančnega zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP – 758
se spremeni tako, da se nadomesti z novim obrazcem.
7. stran 23, II. poglavje: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o
dokazovanju, točka 2. Pogoji za sodelovanje, točka 2.2 Ekonomski in finančni položaj,
točka 2.2.4, prvi odstavek se spremeni tako, da se po novem glasi:
Povprečni splošni letni promet (upoštevani bodo prihodki iz poslovanja) gospodarskega
subjekta v poslovnih letih 2016, 2017 in 2018 znaša vsaj 35.000.000,00 EUR.
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Ostala določila dokumentacije ostanejo nespremenjena.
Spremembe dokumentacije se štejejo kot dopolnitev dokumentacije za oddajo javnega naročila
št. 43009-6/2019 (oznaka: JN004315/2019-B01).

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- obrazec št. 10a: »Vzorec finančnega zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP –
758«_NOV
Objaviti na:
- spletni strani naročnika in
- Portalu javnih naročil.
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