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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, št. 5933/2009 z dne 22.7.2009, št. 6175/2009 z dne 30.7.2009  ter v Uradnem listu
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 (tretja sprememba)

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 14.9.2009 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 14.9.2009 ob 11.00 uri .

2. v točki 2.12. FINANČNA ZAVAROVANJA se določi nov rok veljavnosti bančne 
garancije za resnost ponudbe  in sicer do 14.11.2009 in v točki 2.13.1. VELJAVNOST 
PONUDBE se določi nov rok veljavnosti ponudbe in sicer do 14.11.2009.

3. v točki 4.1.10.1 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST, da se glasi:
4.1.10.1 Da  je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna 

leta za vsako poslovno leto najmanj enkratno ponujeno vrednost (če ponudnik 
posluje manj kot tri poslovna leta, ali če v letih 2007 in/oziroma 2006 ne izpolnjuje 
pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu 
najmanj trikratno ponujeno vrednost javnega naročila),

Dokazilo:  Kot dokazilo mora ponudnik predložiti bilance stanja in izkaze 
poslovnega izida za leta 2006, 2007 in 2008 (bilance in izkazi morajo biti revidirane,
v primeru, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih 
izkazov) in izpolniti tabelo o celotnih prihodkih na 19. strani  razpisne 
dokumentacije. 

Ostali deli razpisne dokumentacije objavljene pod št. JN4913/2009 ostanejo nespremenjeni,  s 
tem da se razpisna dokumentacija in pogodba smiselno prilagodita zmanjšanemu obsegu del.

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

Direktor

Branko  Florjanič 


