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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 V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO
POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO P-2020/2

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, 

katerega predmet so »tiskarske storitve ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola 

Vlade Republike Slovenije«, ki je bila objavljena na spletnih straneh naročnika dne 29. 4. 2020 

in na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002666/2020-W01, z dne 29. 4. 2020, se spremeni 

na sledeč način:

- V točki 15. Tehnične specifikacije se spremeni odstavek c. Rok dobave in način plačila 

(stran 17 v obrazcih za tiskarske storitve), ki se po novem glasi:

"c. Rok dobave in način naročanja

Izvajalec bo blago dobavljal sukcesivno. Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika 

blago dostavi v roku (čas od naročila do dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec 

se obvezuje, da bo dogovorjeno dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega 

časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila. 

Blago bodo naročali in prevzemali vsi zaposleni v Protokolu Vlade Republike Slovenije. 

Dobava papirnega gradiva se bo izvajala na naslov: Protokol Vlade Republike Slovenije, 

Erjavčeva 17, Ljubljana."

- V točki 16. Vzorec pogodbe se spremeni 7. člen pogodbe (stran 21 v obrazcih za tiskarske 

storitve), ki se po novem glasi:

"7. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je rok dobave tiskovin za redna naročila za potrebe 

Protokola Vlade Republike Slovenije 3 (tri) dni od prejema pisnega naročila in v primeru tiska 

teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita). Za pisno naročilo se 

šteje naročilo, posredovano izvajalcu po elektronski pošti. V primeru tiska tiskovin za 

protokolarne dogodke je rok dobave 1 (en) dan od prejema pisnega naročila in v primeru tiska 

teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita).  

Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika blago dostavi v roku (čas od naročila do 

dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjeno 

dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval 

posebna denarna nadomestila."

Naročnik bo zaradi sprememb podaljšal rok za oddajo naročila.
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- V točki 4. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDBE (stran 3 v navodilih ponudnikom)

se spremeni prvi odstavek:

"4. ROK IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDBE

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. maja 2020 do vključno 

10:00. "

Ostale določbe te točke ostajajo nespremenjene. 

- V točki 5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB (stran 4 v navodilih ponudnikom) se 

spremeni prvi odstavek:

"5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si dne 13. maja 2020 in se bo začelo ob 11:00."

Ostale določbe te točke ostajajo nespremenjene. 

- Točka 7.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo (stran 4 v navodilih 

ponudnikom) se po novem glasi:

"Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 

poteka izključno preko Portala javnih naročil Uradnega lista RS.

Ponudniki lahko dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo postavijo na 

Portalu javnih naročil. Odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije in bodo 

objavljeni na istem mestu kot je objavljena razpisna dokumentacija. Vprašanja lahko ponudniki 

postavljajo najkasneje do 12. maja 2020 do 10. ure. Na zahteve za pojasnila in ostala 

vprašanja v zvezi z naročilom, ki bodo prejeta po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal."

Ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostanejo nespremenjena.

mag. Aleksander Strel

šef Protokola Republike Slovenije
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