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MESTNA OBČINA KOPER        
COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

                           
                           Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija
                           Tel. +386 05 6646 267 Fax +386 05 664 62 92

  

Številka: 411-80/2013
Številka javnega naročila: JN-G-17/2013
Datum: 21. 11. 2013

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA 

Energetsko učinkovito sanacijo Vrtca Koper enota Kekec,
pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki,

ki je objavljena na portalu javnih naročil RS, 
pod številko objave JN14505/2013 z dne 14. 11. 2013

oddaja javnega naročila po odprtem postopku – gradnja
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Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v naslednjih točkah:

2.12 Finančna zavarovanja, stran 7/56 razpisne dokumentacije, pravilno se glasi:

 bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in 
pravočasno izvedbo del, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne 
dokumentacije), v višini 5% pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži ob 
podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi 
pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno določena. Veljavnost bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj tri mesece po preteku roka za dokončno 
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to je 30. 8. 2014. Če se med trajanjem izvedbe 
pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno 
spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost. Če poleg glavnega 
izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni 
izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti 
naročniku bančno garancijo, ki vključuje tudi zavarovanje obveznosti iz plačila 
podizvajalcem.

7. člen pogodbe, stran 38/56 razpisne dokumentacije se pravilno glasi: 

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe izročil 
naročniku bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za kvalitetno in 
pravočasno izvedbo del v višini 5 % pogodbene vrednosti z naročnikom, z rokom trajanja do 
vključno 30. 8. 2014. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do 
podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.

Dostaviti:

- spis


