----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:


Prvi odstavek 14. člena VZORCA POGODBE se spremeni, tako da se glasi:
Po podpisu pogodbe mora izvajalec najkasneje v roku 20 dni predložiti naročniku
bančno garancijo ali zavarovanje zavarovalnice, izdano v korist naročnika, za
kvalitetno opravljena dela oz. za dobro izvedbo del v višini 5 % vrednosti
pogodbenih del (z DDV).



Prvi odstavek točke 3.1.1 Osnovna sposobnost se spremeni, tako da se glasi:
Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati
naslednje pogoje za priznanje osnovne sposobnosti (pogoje pod točkami 3.1.1.1,
3.1.1.3 in 3.1.1.4 mora izpolnjevati tudi podizvajalec)



Točka 3.1.3.3 se v celoti spremeni, tako da se glasi:
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja del za vodenje gradbišča, ki izpolnjuje
zahteve iz 2. odstavka 77. člena ZGO-1.
Odgovorni vodja del mora predložiti najmanj eno referenco, ki izkazuje pogoj, da
je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb odgovorni vodja del uspešno
in pravočasno izvedel dela pri objektih: izgradnja oz. sanacija državne, lokalne ali
mestne cestne infrastrukture. V referenci morajo biti izkazana sledeča dela:
 min. 300 m izgradnja oz. sanacije ceste minimalne širine 5,5 m;
 min. 300 m izgradnje hodnika za pešce ali izgradnje kolesarske steze;
 min. 300 m izgradnje javne razsvetljave
Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del),
navedeni skladno s predlogo, in potrjeno referenčno potrdilo s strani naročnika
referenčnega posla.
Opomba: Iz potrjenih referenčnih potrdil mora biti razvidno izpolnjevanje
zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva
dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni
obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo,...) o uspešni izvedbi
referenčnega dela.

Za odgovornega vodjo del, ki ob oddaji ponudbe, še ni vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za
vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil
dokazilo o tem vpisu.



Točka 3.1.4 Reference se v celoti spremeni, tako da se glasi:

3.1.4 Reference
Izkazane morajo biti po vsebini in količini ustrezne reference iz obdobja zadnjih 5 let
pred rokom za oddajo ponudb za naslednje vrste del, ki so predmet naročila:
 min. 300 m izgradnja oz. sanacije ceste minimalne širine 5,5 m;
 min. 300 m izgradnje hodnika za pešce ali izgradnje kolesarske steze;
 min. 300 m izgradnje javne razsvetljave
Zahtevano referenco za posamezen, zgoraj naveden posel, mora izkazati najmanj en
gospodarski subjekt, ki ta posel v ponudbi prevzema.
Dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.
Opomba: Iz potrjenih referenčnih potrdil mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih
pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna
dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun,
potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo,...) o uspešni izvedbi referenčnega dela.


V obrazcih: Spremeni se Obrazec 8A, tako kot je naveden na naslednji strani.
Ponudniki v ponudbi lahko predložijo tudi prvotno objavljen Obrazec 8A.

OBRAZEC 8A
Zap. št. potrdila: …………………
POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila (naročnik)
(naziv)

…………………………….

(naslov)

……………………………

(Kontaktna oseba naročnika) ………………………..
(Tel. št.)

…………………………….

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)

………………………………………………………..

(naslov)

……………………………………………………….

za nas izvajal naslednjo gradnjo …………………………………………………………………………………………………………..
številka pogodbe ………………………………………………………………………… z dne……………………………………………..
Obvezno izpolniti količine, ki jih je obsegala gradnja:
………………. m izgradnja oziroma sanacije ceste minimalne širine 5,5 m,
………………. m izgradnja hodnika za pešce ali izgradnje kolesarske steze,
……………….. m izgradnja javne razsvetljave.

v obdobju od ……………………………….. do ………………………

opis izvedenih del
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila

