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DoBAvA llu ľvtoĺrlľeŽAoPREMt zn šponrNl PARK
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Vrsta postopka: postopek oddaje naroč|la male vrednosti skladno

s 47.

členom zN-3

Naklo, november 2017

lzvedbo progrqmq je omogočĺlosotÍnancÍranje FunddcÍje za šport,
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SPREMEMBA RAZPTSNE DOKUM ENTACIJE

občĺnaNaklo je dne 26.10.2017 na portalu e-narocanje objavĺla NMV DOBAVA tľĺlrĺolvľRŽn
oPREME zR špoRĺrrll PARK (št. objave na portalu e-narocanje: JN009160/2017-Wo1).

občínaNaklo spremĺnja razpisno dokumentacijo, in sicer PoNUDBENl pRroRAčuĺrl,kjer

so

popravljenĺ standardi, ki jĺh mora izpolnjevati oprema, ki je predmet tega javnega naročila ter pri
zunanji fitnes opremĺ, kjer je dodan oz. določen material, iz katerega naj bo izdelana oprema.

Spremembi razpisne dokumentacije je prĺložennov
PREDRAčUN.

-

spremenjeni oz. popravljenĺ PONUDBEN|

Zaradi zgornjĺh sprememb naročnik določa nov rok za vprašanja ín oddajo ponudbe ter spreminja rok
za odpiranje ponudb, kĺ bodo po novem:
rok za vprašanja ponudnikov: četrteĘdne 9.11.2017 do 12.ure
rok za predložitev ponudb: sreda, dne 15.11.2017 do 9:30 urą
odpiranje ponudb: sreda, dne 15.11.2017 ob 10. uri.

-

lzvedbo programa je omogočilo sofinanciranje FundacÍje zo šport,
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PoNUDBEN! PREDRAčUN

laĺedbo

pĺipravi ponudbe je potrebno upoštevati
iz pĺiloge 1A - Tehnićne specifrkrcije in
naročnika

je Ntrebno upoštevati vsa
nontażo na način, da bo
skladna z popison in xtalo tehničłn

pripravi ponudbe

vključno

z

se nwa ped oddajo ponudbe seznanĺti

neston

postavitve Ęral ter opraviti ogled na

dstopanja igĺal so lahko

+-15%

FITNES NAPRAVE nwajo bitivarne in

z

varnostno produktnin standardon

116630:2015,

PLEZAUI STOLP mora

biti

in skladen s standardom slsr EN í257217, opĺinki na plezalnen sŕo/pu pa s

varen

in

oprena pod zap'št'

1 - 5

in

Žebz, barvo določi

prašno barvano

10-11: vročę

BRADLJł štirje panblni

drogovi in

veĺtikalnih drogov, hwizontalni drogovi s v
in pripeti na veĺtikalne drogove v dveh
višinah Dolžine 1ô0cn

x ilcnv

dveh

)SMERCEK seslav fe sestavljen iz k
drogov in šestih veĺżikalnih drogov:
drogovi so pĺikjeni na veĺilika\ne
v petih razliěnih višinah dolźine 320cn,
16acn ter višine 240

cn

IEV. seslav.lb sestavljen iz dvanajstih dropv
šestih vertiklnih drogov; horizontalni drogovi
v dveh višinah po šesŕpłov pritĺjeni na
drogove; na eni strani sta dva verlikalna
povezana še z dvena horimntalnina in

veĺtikalnina dĺogovoma. Dolžine 300cm,

šiine 110cn

ter višine 240

cn
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