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NAROČNIK

EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft.

Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

POPRAVEK 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila storitev  
po odprtem postopku 

Predmet:

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VODOVOD IN
KANALIZACIJO ZA OBDOBJE 3 LET (12/2009-11/2012)

Številka predmeta:
JN 609/006-S_ELEKTRIKA

Št. objave JN8379/2009 z dnem 12.10.2009

Lendava, oktober 2009
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Z  dnem  26.10.2009  objavljamo  spremembo  razpisne  dokumentacije  za  javno  naročilo
objavljeno na portalu javnih  naročil št. JN8379/2009 z dne 12.10.2009. V popravku javnega
naročila  smo  popravili  obdobje  naročanja  iz  01.12.2009-30.11.2012  na  01.01.2010-
31.12.2012, prav tako smo podaljšali  rok za prejem ponudb iz 30.10.2009 na 05.11.2009.
Skladno s tem se spremenijo tudi vsi datumi v razpisni dokumentaciji.

Spremembe razpisne dokumentacije so podrobneje navedene v nadaljevanju. 

1. Prva stran razpisne dokumentacije: Predmet 
Spremeni se besedilo v oklepaju, in sicer se besedilo »12/2009-11/2012«  nadomesti z
»01/2010-12/2012«.

2. Točka 1 razpisne dokumentacije: POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA
IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA
NAROČILA

Spremeni se besedilo zadnjega dela stavka, in sicer se besedilo »v obdobju 01.12.2009-
30.11.2012«  nadomesti z »v obdobju 01.01.2010-31.12.2012«.

3. Točka 2 razpisne dokumentacije: OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Spremeni se besedilo predmeta javnega naročila, ki je v oklepaju, in sicer se besedilo
»12/2009-11/2012«  nadomesti z »01/2010-12/2012«.

4. Točka 4 razpisne dokumentacije: ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Spremeni se datum, in sicer se datum »30.10.2009«  nadomesti z datumom »05.11.2009«.

5. Točka 5 razpisne dokumentacije: ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Spremeni se datum, in sicer se datum »30.10.2009«  nadomesti z datumom »05.11.2009«.

6. Točka 10.2.2.1 razpisne dokumentacije: Bančna garancija za resnost ponudbe
Spremeni se datum v tretjem odstavku, in sicer se datum »10.12.2009«  nadomesti z datumom
»21.12.2009«.

7. Točka 10.2.2.2 razpisne dokumentacije: Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

Spremeni se datum, in sicer se datum »31.01.2013«  nadomesti z datumom »01.03.2013«.

8. Obrazec 3 razpisne dokumentacije: 
Spremeni se besedilo tretjega odstavka v oklepaju, in sicer se besedilo »12/2009-11/2012«
nadomesti z »01/2010-12/2012«.
Spremeni se 3. točka obrazca, in sicer se besedilo »01.12.2009 do 30.11.2012«  nadomesti z
»01.01.2010 do 31.12.2012«

9. Obrazec 4 razpisne dokumentacije: 
Spremeni se besedilo drugega odstavka v oklepaju, in sicer se besedilo »12/2009-11/2012«
nadomesti z »01/2010-12/2012«.

10. Obrazec 20 razpisne dokumentacije: Vzorec pogodbe
V 1. členu se spremenijo datumi 4., 5. in 7. alineje, in sicer se datumi »01.12.2009 do
30.11.2012«  nadomestijo z »01.01.2010 do 31.12.2012«.
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V 4. členu, peto odstavke se spremeni datum, in sicer se datum »01.12.2009 do 30.11.2012«
nadomesti z »01.01.2010 do 31.12.2012«.
Vzorec pogodbe se dopolni, in sicer tako, da se obstoječi 3. člen spremeni v 4. člen in po
analogiji vsi nadaljnji. Novi 3. člen se glasi: V primeru izključitve obstoječih merilnih mest
ali vključitve novih merilnih mest naročnik o spremembi obvesti dobavitelja najkasneje v
roku 8 dni, dobavitelj pa uredi vse potrebno in zagotovi dobavo električne energije za nova
merilna mesta takoj ko je to mogoče. 
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