SPREMEMBA
RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA ZA IZGRADNJO ENAJST
ODDELČNEGA NIZKO ENERGETSKEGA VRTCA V
NAKLEM
Naročnik:

OBČINA NAKLO, Stara cesta 61,
4202 NAKLO

Objekt:

VRTEC NAKLO

Predmet javnega naročila:

IZGRADNJA ENAJST
ODDELČNEGA NIZKO
ENERGETSKEGA VRTCA V
NAKLEM

Zaporedna št. javnega naročila:

…………………..

Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:

Odprti postopek

Številka: 430-0021/2013
Naklo, 20.8.2013
Marko Mravlja, župan l.r.
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I.
1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - SPREMEMBA
NAROČNIK:
OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 NAKLO

2.

OBJEKT: VRTEC NAKLO

Naročnik Občina Naklo je dne 9.8.2013 na portal e-narocanje posredoval v objavo obvestilo o
naročilu Izgradnja enajst oddelčnega nizko energetskega vrtca v Naklem.
Naročilo je bilo objavljeno na portalu e-narocanje dne 9.8.2013, št. objave: JN10050/2013.
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v poglavju I. Povabila k oddaji ponudbe tako, da
se črta točka 6.5.4. Pogoj glede izkazovanja kakovosti (ISO standard 9001).

Skladno s prejšnjim odstavkom se spremeni tudi razpisni obrazec št. 12: Izjava ponudnika o
upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju:
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Razpisni obrazec št. 12
IZJAVA PONUDNIKA
O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ponudnik:
........................................................................................................................................................
(naziv)
........................................................................................................................................................
(naslov)

Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne ......................................, za predmet javnega
razpisa………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................

i z j a v l j a m o,

da bomo pri izvajanju del upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012) in izpolnili zahteve iz točke 7.2.2. Uredbe o zelenem javnem
naročanju ter zahteve točke 6.5.3. razpisne dokumentacije.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN2.

Datum:

Žig:

_________________

Občina Naklo

Podpis:
___________________
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