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POPRAVEK ŠT. 1 K DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO 

JAVNEGA NAROČILA 
 

za dobavo in postavitev otroških igral v Mestni občini Koper 
 

oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti - blago 

 

Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS,  

št. JN004832/2018-W01 z dne 13.07.2018 

 

POPRAVEK:  
 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku male vrednosti objavljena na 

portalu javnih naročil pod številko JN004832/2018-W01 z dne 13.07.2018, katerega predmet 

je »Dobava in postavitev otroških igral v Mestni občini Koper«, se spremeni tako, da se v 

razpisni dokumentaciji: 

 

 v prilogi 12: Osnutek pogodbe se spremeni 18. člen pogodbe (GARANCIJA), tako 

da se glasi: 
 

18. člen 

 

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del. Izvajalec 

daje 10 letno garancijo na lesene stebre (garancija proti gnitju), 3 letno garancijo na 

vgradnjo oz. montažo, 1 letno grarancijo na podlago in 1 letno garancijo na ostale 

elemente igral.  

 

Naročnik zahteva 10 letno garancijo na lesene stebre (garancija proti gnitju), 3 letno 

garancijo na vgradnjo oz. montažo, 1 letno grarancijo na podlago in 1 letno garancijo 

na ostale elemente. Izvajalec ob primopredaji predloži menico z menično izjavo s 

pooblastilom za izpolnitev ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo 

napak v garancijskem roku za 10 letno obdobje v višini 5 % pogodbene vrednosti z 

vključenim DDV.  

 

  



 

 

 V točki 3.1.14 REFERENCE – se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 

Da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro) pri izvedbi 

del (ne nujno javnega naročila), ki so po naravi in pogojih izvedbe podobna razpisanim 

(dobava in postavitev otroških igral) in sicer: 

- najmanj en referenčni objekt v vrednosti 70.000,00 EUR z DDV ali 

- najmanj tri referenčne objekte v vrednosti 20.000,00 EUR z DDV  

 

Naročnik objavlja popravljeno razpisno dokumentacijo v celoti, katero ponudniki morajo 

upoštevati pri oddaji ponudbe.  
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