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OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM
POSTOPKU ALI POPRAVKU
PODATKI O ORIGINALNI OBJAVI, NA KATERO SE NANAŠA TO OBVESTILO:
Številka objave: JN6277/2013; Datum objave: 24. 5. 2013 (Obvestilo o naročilu)
Naročnik: OBČINA VIPAVA, Glavni trg 15, SI-5271 Vipava, kontakt: Božidar Lavrenčič, v roke: Božidar
Lavrenčič, tel.: +386 53643410, telefaks: +386 53643412, e-pošta: obcina.vipava@siol.net
Vrsta naročila: Gradnje
Glavni besednjak: Gradbena dela
Vrsta postopka: Odprti postopek
Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU: Da

PREDHODNE INFORMACIJE
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) (kot je naveden v izvirnem obvestilu)
Glavni besednjak
Glavni predmet

Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

45000000

IV.2.3) Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava (če je to primerno)
Številka obvestila v TED: 2013 /S 101 - 172660 z dne 28/05/2013 (dd/mm/llll)

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA
ł Nedokončani postopek
Ł Ł Popravek
ł Dodatne informacije

VI.3) INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI
(če je to primerno, vas prosimo, da pri navedbi mesta besedila ali datumov, ki jih je treba popraviti ali dodati, vedno
navedete ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)
VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna
Ł Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik
ł Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik
ł V obojem
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VI.3.2) Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija
ł V izvirnem obvestilu
Ł V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo)
ł V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo)
VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (če je to primerno)
VI.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: (samo za popravke obvestil EU2, EU5, EU9, EU10, EU11, EU12
ali EU17)
ł se ne spremeni
ł se spremeni na: __/__/____ (dd/mm/llll), čas: _____
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: (razen za popravke obvestil o oddaji naročila, rezultatov projektnega
natečaja in prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost)
ł se ne spremeni
ł se spremeni na: __/__/____ (dd/mm/llll), čas: _____
VI.3.5) Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)
VI.3.6) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu (če je to primerno)

DRUGE DODATNE INFORMACIJE
VI.4) DRUGE DODATNE INFORMACIJE
»Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je v poglavju 4 PONUDBENI PREDRAČUN, Obrazec št. 4.2,
PODPOGLAVJE 4.2.1 Sklop 1 KANALIZACIJA, Ponudbeni preračun – specifikacija popisov – Sklop Kanalizacija
izveden popravek ponudbenega predračuna in sicer izračun formul je samodejen in ne več ročen kot v predhodno
objavljenem. Ponudnikom je na voljo nova verzija ponudbenega predračuna, katerega morajo ponudniki upoštevati
pri sestavi in oddaji ponudbe.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/6/11197-8043981548460304695/PONUDBEN._PREDR._-_Sklop_1
_KANALIZACIJA_24-06-2013.zip
VI.5) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
24/06/2013 (dd/mm/llll)
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