
Javni zavod za šport Mestne občine Koper
Cesta Zore Perello-Godina 3
Koper

Številka: JNM-01/09 
Datum:  21.7.2009

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

ZA

PRIDOBITEV FINANČNEGA  NAJEMA S POSTOPNIM ODKUPOM 
(LIZING) OBJEKTA MESTNEGA NOGOMETNEGA STADIONA IN

ATLETSKEGA STADIONA



Zavod za šport Koper na podlagi  točke 2.7  razpisne dokumentacije za pridobitev  finančnega 
najema  s postopnim odkupom (lizing)  objekta Mestnega nogometnega stadiona in atletskega 
stadiona po odprtem postopku, objava na Portalu javnih naročil pod št. JN4913/2009 z dne 
19.6.2009 ter v Uradnem list Evropske unije pod št. 2009/S 117-169529 z dne 20.6.2009 (v 
nadaljevanju: razpisna dokumentacija objavljena pod št. JN4913/2009) sprejme naslednjo 

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
OBJAVLJENE POD ŠT. JN4913/2009

Naročnik-lizingojemalec Zavod za šport Koper spreminja razpisno dokumentacijo z 
namenom, da pridobi ponudbe za finančni najem (lizing) tudi za obdobja 15 in 10 let. 

Razpisna dokumentacija objavljena pod št. JN4913/2009 se spremeni: 

1. v točki 1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE in sicer tako, da se podaljša rok za oddajo 
ponudb do 10.8.2009 do 10.00 ure in  ter v točki 2.9. JAVNO ODPIRANJE PONUDB tako 
da se določi nov datum  javnega odpiranja ponudb, ki bo dne 10.8.2009 ob 11.00 uri .

2. 
2.1. v točki 2.4. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA  se 
spremeni četrti odstavek, tako da se glasi: 
Rok trajanja najema je 20 let, 15 let ali 10 let od oddaje v najem lizingojemalcu glede na 
izbrano ponudbo. 

2.2. v točki  2.10. MERILO  se spremeni, tako, da se po spremembi glasi: 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika 
najnižja ponudbena cena za obdobje najema, ki traja 20 let. 

V kolikor naročnik-lizinogojemalec ne sprejme ponudbe  za obdobje najema, ki traja 20 let, je 
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižja ponudbena cena za obdobje najema, ki 
traja 15 let. 

V kolikor naročnik-lizinogojemalec ne sprejme ponudbe  za obdobje najema, ki traja 15 let, je 
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika najnižja ponudbena cena za obdobje najema, ki 
traja 10 let. 

Ponudbena cena je sestavljena iz glavnice in obresti (obrestni meri: 6-mesečni EURIBOR in 
fiksnega pribitka v ponujeni višini %) za obdobje 20 let, 15 let ali 10 let.

2.3. v točki 2.12. FINANČNA ZAVAROVANJA se določi nov rok veljavnosti bančne 
garancije za resnost ponudbe  in sicer do 10.10.2009 in v točki 2.13.1. VELJAVNOST 
PONUDBE se določi nov rok veljavnosti ponudbe in sicer do 10.10.2009.

2.4. v točki 3. OBRAZEC PONUDBE 
Prilagamo spremenjen obrazec ponudbe. 



3 OBRAZEC PONUDBE

3.1. Ponudnik 

___________________________________________________________________________

Sedež / Naslov _____________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik _______________ __________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA   ____________________________________________________________

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV(davčna številka)______________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA __________________________________________

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe__________________________________________________

Telefonska št. in številka telefaksa_____________________________________________________

Kontaktna oseba ___________________________________________________________________

Telefonska št. mobilnega telefona kontaktne osebe________________________________________

Elektronski naslov kontaktne osebe____________________________________________________

3.2. Plačilni pogoji

Naročnik je določil, da bo gradnjo izvedel s finančnim najemom s postopnim odkupom
objekta (finančnim lizingom) in sicer v obdobju trajanja ________let (________ mesečnih 
obrokov). Naročnik bo po uspešni primopredaji objekta pričel plačevati mesečne obroke 
skladno z amortizacijskim načrtom. 

Naslednje obroke se plačuje vsak naslednji mesec na isti dan kot prvi obrok.

Plačilni pogoji so natančno določeni v vzorcu pogodbe.

3.3. VELJAVNOST PONUDBE:

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 10.10.2009.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni 
tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.



3.4. Cena razpisane storitve

Zadnji obrok je tudi odkupni obrok! Obvezna priloga k ponudbi je amortizacijski načrt. 

Datum: PONUDNIK
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Št. Predmet Cena

1.
Izdelava projektne dokumentacije z revizijo in pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja

2.
Gradnja objektov Mestnega nogometnega stadiona in 
atletskega stadiona z opremo in  pridobitev uporabnega 
dovoljenja

3. Projektantski in strokovni nadzor

4 Investicijsko vzdrževanje (1% vrednosti pod točko 2) 

Skupaj

Popust %

Skupaj  s popustom

DDV 20%

Skupaj

Zavarovanje

SKUPAJ GLAVNICA

CENA RAZPISANE STORITVE ZA OBDOBJE TRAJANJA NAJEMA 20 LET 

Šestmesečni euribor na dan 19.6.2009  (v %)
Obrestni 

meri Obresti iz naslova fiksnega pribitka
(v %)

SKUPAJ (glavnica + obresti)

CENA RAZPISANE STORITVE ZA OBDOBJE TRAJANJA NAJEMA 15 LET 

Šestmesečni euribor na dan 19.6.2009  (v %)
Obrestni 

meri Obresti iz naslova fiksnega pribitka
(v %)

SKUPAJ (glavnica + obresti)

CENA RAZPISANE STORITVE ZA OBDOBJE TRAJANJA NAJEMA 10 LET 

Šestmesečni euribor na dan 19.6.2009  (v %)
Obrestni 

meri Obresti iz naslova fiksnega pribitka
(v %)

SKUPAJ (glavnica + obresti)



Ostali deli razpisne dokumentacije objavljene pod št. JN4913/2009 ostanejo nespremenjeni,  s 
tem da se  smiselno prilagodijo izbranemu obdobju trajanja najema. 

Sprememba razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije objavljene pod št. 
JN4913/2009.

Direktor

Branko  Florjanič 




