NAROČNIK:

LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA BOVEC,
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

________________________________________________________________________________

Datum: 6. 4. 2016
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – ZJN-2-UPB5, 19/2014 in
90/2014 – ZDU-1I) in v skladu z določili razpisne dokumentacije naročnik objavlja naslednjo

SPREMEMBO
RAZPISNE DOKUMENTACIJE
ZA JAVNO NAROČILO
Redno vzdrževanje pohodniških poti na območju Občine Bovec za
obdobje 2016-2018

Razpisna dokumentacija se v točki 3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA IN MERILA ZA IZBOR PONUDBE spremeni tako, da se črta pogoj za
ugotavljanje sposobnosti ponudnika iz točke 3.2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE
DEJAVNOSTI. Ostali pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ostanejo nespremenjeni.
Glede na spremembo razpisne dokumentacije se ustrezno prilagodi obrazec Priloga 4:
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV. Prilagojen obrazec je priloga tega
dokumenta.

Obrazložitev:
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 31. 3. 2016 objavil obvestilo o naročilu male vrednosti
Redno vzdrževanje pohodniških poti na območju Občine Bovec za obdobje 2016-2018 (številka
objave: NMV2307/2016).
V prvotnem besedilu razpisne dokumentacije je bilo (med drugim) določeno, da mora biti ponudnik
registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti v zvezi s predmetom javnega naročila. Ponudnik
dokazuje izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave v prilogi (priloga 4). V primeru skupne
ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmer partnerjev v ponudbi. V primeru ponudbe s
podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati tudi vsi podizvajalci.
Naročnik je po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije ugotovil nepotrebnost predmetnega
pogoja. V skladu z navedenim se navedeni pogoj črta in ustrezno spremeni obrazec Priloga 4.

V preostalem delu ostane razpisna dokumentacija nespremenjena. Ker gre za spremembo razpisne
dokumentacije v nebistvenem delu, se rok za oddajo ponudb ne podaljša.
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije se objavi na Portalu javnih naročil.

direktor
Janko Humar, l.r.

PRILOGA 4
IZJAVA
O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
(obrazec se po potrebi lahko fotokopira)
Ponudnik ____________________________________________________________
ki ga zastopa __________________________________________________,
EMŠO: ___________________
v zvezi z javnim naročilom „Redno vzdrževanje pohodniških poti na območju Občine Bovec za
obdobje 2016-2018“, objavljenim na Portalu javnih naročil,
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam:
• da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi katerega izmed kaznivih dejanj, določenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
• da zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi katerega izmed kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (velja le, če je ponudnik pravna oseba);
• da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nisem uvrščen v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;
• da na dan, ko je bila ponudba oddana, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež,
oziroma predpisi države naročnika nimam zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;
• da na dan oddaje ponudbe nisem v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali
postopku prisilnega prenehanja in da zame ni podan predlog za začetek katerega izmed
navedenih postopkov, da sodišče ne upravlja z mojimi posli iz kakšnih drugih razlogov, da
nisem opustil poslovne dejavnosti in da nisem v katerem koli podobnem položaju;
• da nisem bil pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
• da nisem nikoli storil velike strokovne napake oziroma nisem huje kršil poklicnih pravil;
• da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
v predhodnih postopkih nisem nikoli namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij
nisem zagotovil.
S to izjavo pooblaščam naročnika, da v primeru utemeljenega dvoma o moji osnovni sposobnosti
pridobi vse informacije pri pristojnem organu. Pooblastilo velja za ponudnika in za njegovega
zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba.

Datum

Podpis
Žig

