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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Župan 
 
Številka: 43001-0004/2011-2 
Datum: 14.06.2011 
 
 

 
 
1. SPREMEMBA V OBVESTILU O JAVNEM NAROČILU 
 
V Obvestilu o javnem naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil: št. objave JN6088/2011, 
datum objave 7.6.2011, v izvornem besedilu obvestila: 
 
V ODDELKU IV: POSTOPEK, 
pod točko IV.2) MERILA ZA ODDAJO in sicer 
pod točko IV.2.1) Merila za oddajo 
 
se dosedanja merila:   Merilo      Ponderiranje 

1. Cena     85 
2. Reference     15 

 
spremenijo na sledeči način  Merilo      Ponderiranje 

1. Cena     75 
2. Reference     15 
3. Bonitetna ocena    10 

 
 
2. SPREMEMBE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI 
 

2.1. V razpisni dokumentaciji se v Navodilu za izdelavo ponudbe, v 8. členu, pod 
točko C. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST, spremeni besedilo 11. 
točke iz 

 
dosedanje besedila:  
11. Ponudnik ima izkazano bonitetno oceno SB1, SB2, SB3 ali SB4. Boniteta ponudnika 
oziroma vodilnega ponudnika ne sme biti SB5, SB6, SB7, SB8, SB9, SB10 ali SB10d – taka 
ponudba bo izločena. 
 
v besedilo: 
11. Ponudnik ima izkazano bonitetno oceno med SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6 ali SB7. 
Bonitetna ocena ponudnika oziroma vodilnega ponudnika ne sme biti SB8, SB9, SB10 ali 
SB10d – taka ponudba bo izločena. 
 
  

………………………………………………… 
 

SPREMEMBA POGOJEV IN MERIL V OBVESTILU O NAROČILU 
IN RAZPISNI DOKUMENTACIJI 

za javno naročilo gradnje: »KANALIZACIJA IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«, 
objavljeno na Portalu kavnih naročil, št. objave JN6088/2011, datum objave 7.6.2011 
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2.2. V razpisni dokumentaciji se v Navodilu za izdelavo ponudbe, spremeni 
besedilo 11. člen iz 

 
dosedanje besedila:  
 
MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNJŠEGA PONUDNIKA 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo: ekonomsko najugodnejša 
ponudba in sicer: 
 
1. cena 85%     = 85 točk 
2. reference 15%    =  15 točk 
 
 
1. Cena se obračuna v točke v naslednji formuli: 
 
                      najnižja cena 
     Cena T  = -------------------- X  85 
          ponujena cena 
 
    Po tej formuli dobi najnižja cena 85 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. 
 
2. Reference ponudnika se ovrednotijo s številom točk v odvisnosti od števila izvedenih 

gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu (OBR-7 in OBR-7/1): 
�  Izvedba 2 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu   1 točka 
�  Izvedba 3-4 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu           10 točke 
�  Izvedba 5 in več gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu        15 točk 

Upoštevane bodo samo reference, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 8. člena tega navodila. 
 
Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100. 
Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk 
po navedenih merilih. 
 
v besedilo: 
 
MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNJŠEGA PONUDNIKA 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo: ekonomsko najugodnejša 
ponudba in sicer: 
 
1. cena 75%     = 75 točk 
2. reference 15%    =  15 točk 
3. bonitetna ocena 10%  = 10 točk 
 
 
1. Cena se obračuna v točke v naslednji formuli: 
 
                      najnižja cena 
     Cena T  = -------------------- X  75 
          ponujena cena 
 
    Po tej formuli dobi najnižja cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. 
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2. Reference ponudnika se ovrednotijo s številom točk v odvisnosti od števila izvedenih 

gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu (OBR-7 in OBR-7/1): 
�  Izvedba 2 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu   1 točka 
�  Izvedba 3-4 gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu           10 točk 
�  Izvedba 5 in več gradbenih del primerljivih razpisanemu javnemu naročilu        15 točk 

Upoštevane bodo samo reference, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 8. člena tega navodila. 
 
3. Bonitetne ocene ponudnikov bodo ovrednotene na podlagi predloženega obrazca 

S.BON-1 z naslednjim številom točk: 
� bonitetna ocena od SB1 do SB4  8  točk 
� bonitetna ocena od SB5 do SB6  2 točki 
� bonitetna ocena SB7    0 točk 

Ponudbe ponudnikov z bonitetnimi ocenami SB8, SB9, SB10 ali SB10d bodo izločene. 
 
Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100. 
Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk 
po navedenih merilih. 
 

………………………………………………… 
 

2.3. V razpisni dokumentaciji se obrazec: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih 
sposobnosti – OBR-5 spremeni tako, da se v 2. točki besedilo »SB4« nadomesti z 
besedilom »SB7«. Priloga: OBR-5 - popravljen 

 
 
Navedene spremembe pogojev in meri so sestavni del razpisne dokumentacije za 
izvedbo javnega naročila gradnje: »KANALIZACIJA IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU« 
objavljenega na Portalu javnih naročil dne 7.6.2011 pod številko objave JN6088/2011 in 
morajo biti priložene k ponudbi. 
 
 
 
 

Župan 
Občine Miren-Kostanjevica 

Zlatko-Martin Marušič 
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Ponudnik:          OBR-5/Popravljen 

………………………………………….       
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Miren 129 
5291 Miren 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV 
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
 
1. V zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega 

nobenega transakcijskega računa. 
 
OBVEZNA PRILAGA:  
Original ali overjena fotokopija potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz 
katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v skladu z navodili iz 
razpisne dokumentacije. 
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.  
 

2. Imamo bonitetno oceno med SB1 in SB7.  
 

OBVEZNA PRILOGA: 
Obrazec S.BON-1 izdan s strani AJPES-a, za tuje ponudnike obrazec Dun&Bradstreet ali 
drugi ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogoja. 
Potrdilo oziroma obrazec ne sme biti starejše od 30 dni od datuma določenega za oddajo 
ponudbe. Potrdilo mora biti v originalu ali overjena fotokopija. 

 
3. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja.  

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo 
(poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo 
enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja. 
 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis: 
KANALIZACIJA IN VODOVOD NA LASCU IN BREGU«, objavljenem na Portalu javnih 
naročil, dne ……………., pod št. objave ……………………….. . 
 

 

 

 

Datum: …………………                         Žig    Podpis ponudnika:  
 
         ………………………………… 
 

 


