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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 III 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 6, I. poglavje: Navodila ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe in zahteve
naročnika, točka 5. Sestava dokumentacije, se dopolni tako, da se po novem glasi:
"Dokumentacijo za oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Navodila ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe in zahteve naročnika
2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o načinu dokazovanja
3. Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v
postopku javnega naročila
4. Obrazec št. 1a: »Podatki o gospodarskem subjektu – samostojni nastop«
5. Obrazec št. 1b: »Podatki o gospodarskem subjektu – skupina izvajalcev, ki daje skupno
ponudbo«
6. Obrazec št. 1c: »Podatki o gospodarskem subjektu - podizvajalci«
7. »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« v elektronski obliki
(datoteka XML)
8. Obrazec št. 2: »Povzetek predračuna – rekapitulacija«
9. Obrazec št. 3: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski
subjekt«
10. Obrazec št. 4: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«
11. Obrazec št. 5: »Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu«
12. Obrazec št. 6: »Reference gospodarskega subjekta«
13. Obrazec št. 6a: »Potrdilo o dobro opravljenem delu za gospodarski subjekt (II. poglavje –
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.1)«
14. Obrazec št. 6b: »Potrdilo o dobro opravljenem delu za gospodarski subjekt (II. poglavje
– Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka
2.3.1.2)«
15. Obrazec št. 7: »Podatki o kadrovskih zmogljivostih - vodja del«
16. Obrazec št. 7a: »Podatki o kadrovskih zmogljivostih – vodja gradnje«

17. Obrazec št. 7b: »Podatki o kadrovskih zmogljivostih – vodja del za področje gradbeništva«
18. Obrazec št. 7c: »Podatki o kadrovskih zmogljivostih – vodja del za področje strojništva«
19. Obrazec št. 7d: »Podatki o kadrovskih zmogljivostih – vodja del za področje
elektrotehnike«
20. Obrazec št. 8a: »Potrdilo o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih«
21. Obrazec št. 8b: »Dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo«
22. Obrazec št. 8c: »Bonitetna ocena S.BON-1 ali S.BON-1/P«
23. Obrazec št. 8d: »Potrdilo o povprečnem splošnem letnem prometu«
24. Obrazec št. 9: »Potrdilo o udeležbi na obveznem ogledu lokacije«
25. Obrazec št. 10a: »Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758«
26. Obrazec št. 10b: »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti po EPGP-758«
27. Obrazec št. 10c: »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku po EPGP-758«
28. Obrazec št. 11: »Vprašalnik za izvedbo akreditacijskega postopka omejenega
varnostnega preverjanja«
29. Obrazec št. 12: »Vzorec pogodbe«
30. Obrazec št. 13: »Opozorilo naročnika«
31. Gradbeno dovoljenje št. 35105-120/2018/12 z dne 21. 2. 2019, Ministrstvo za okolje in
prostor
32. PZI izdelovalca ARK Arhitektura Krušec d.o.o., št. 196/2018-1, Ljubljana, april 2019
33. Popis del z rekapitulacijo izdelovalca ARK Arhitektura Krušec d.o.o., april 2019
34. Navodila in tabela za zamenjavo materialov
35. Del projektne dokumentacije obstoječega objekta:
- Podloga 5a_Hotel Brdo - tloris temeljev, (*.pdf)
- Podloga 5b_Hotel Brdo - tloris kleti, (*.pdf)
- Podloga 5c_Hotel Brdo - tloris pritličja, (*.pdf)
- Podloga 5d_Hotel Brdo - tloris I. nadstropja, (*.pdf)
- Podloga 5e_Hotel Brdo - tloris II. in III. nadstropja, (*.pdf)
- Podloga 5f_Hotel Brdo - tloris IV. nadstropja in ostrešja, (*.pdf)
- Podloga 5g_Hotel Brdo - prerezi A-A, B-B in C-C, (*.pdf)
- Podloga 5h_Hotel Brdo - fasada JZ in SV, (*.pdf)
- Podloga 5i_Hotel Brdo - fasada JV in SZ, (*.pdf)"
2. Pojasnilo: stran 6, I. poglavje: Navodila ponudnikom za izdelavo prijave/ponudbe in
zahteve naročnika, točka 5. Sestava dokumentacije, se dopolni z dokumenti pod
zaporedno številko 35.
Naročnik s to spremembo objavlja zgoraj navedeno projektno dokumentacijo obstoječega
objekta.

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
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Priloge:
- Podloga 5a_Hotel Brdo - tloris temeljev, (*.pdf)
- Podloga 5b_Hotel Brdo - tloris kleti, (*.pdf)
- Podloga 5c_Hotel Brdo - tloris pritličja, (*.pdf)
- Podloga 5d_Hotel Brdo - tloris I. nadstropja, (*.pdf)
- Podloga 5e_Hotel Brdo - tloris II. in III. nadstropja, (*.pdf)
- Podloga 5f_Hotel Brdo - tloris IV. nadstropja in ostrešja, (*.pdf)
- Podloga 5g_Hotel Brdo - prerezi A-A, B-B in C-C, (*.pdf)
- Podloga 5h_Hotel Brdo - fasada JZ in SV, (*.pdf)
- Podloga 5i_Hotel Brdo - fasada JV in SZ, (*.pdf)"

Objaviti na:
- spletni strani naročnika in
- Portalu javnih naročil.
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