Naročnik: Dom starejših Lendava - Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
Tel: (02) 5781236 Fax: (02) 5781238 E-mail: dom_starejsih.lendava@siol.net
JN: DOBAVA ŽIVIL IN PREHRAMBNIH IZDELKOV

Datum: 2.10.2019
Številka: 4300-1/2019-1/100
Oznaka JN: JN006738/2019-B01
Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju drugega odstavka 67. člena Zakona
o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15), sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM
POSTOPKU Z OZNAKO JN006738/2019-B01

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako JN006738/2019B01, katerega predmet je »Dobava živil in prehrambnih izdelkov«, ki je bila objavljena na spletni strani
naročnika, na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006738/2019-B01 in na Uradnem listu EU,
pod številko objave 2019/S 187-453843, se spremeni na sledeč način:
1. Spremeni se točka 9. Merila na način, da se pri Dokazilo pod 3. Embalaža, besedilo spremeni tako,
da se glasi:
Ponudnik mora v obrazcu št. 1 »Predračun«, v stolpcu Embalaža označiti, ali in katero od meril bo
izpolnil, in:
- seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni
embalaži, ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
K ponudbi mora ponudnik priložiti tudi izpolnjen obrazec št. 6 »Izjava o embalaži«.
Če ponudnik živilo ponuja v eni izmed zgoraj navedenih embalaž, mora v stolpcu Embalaža pri živilu
zapisati v kakšni embalaži ponuja proizvod (a, b, c ali d) ter pripisati številko dokazila v stolpcu
Zaporedna številka dokazila.

2. Spremeni se točka 9. Merila na način, da se pod Opomba besedilo spremeni tako, da se glasi:
V kolikor bo ponudnik, na podlagi predloženih dokazil, v postopku ocenjevanja oziroma dodeljevanja
točk za »Več ekoloških živil« in »Embalaža« pridobil dodatne točke na ponujeno živilo, mora izbrani
ponudnik kot dobavitelj, ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, zagotavljati dobavo tovrstno
ponujenega živila in živila v tovrstno navedeni embalaži. Naročnik med izvajanjem naročila preverja,
ali ponudnik izpolnjujejo merilo.

3. Spremeni se obrazec št. 1 Predračun tako, da se dodata stolpca Embalaža (označite a, b, c ali d) ter
Zaporedna številka dokazila.
4. Spremeni se obrazec št. 6 Izjava o embalaži tako, da se zbriše tabela artiklov, v katere bi se navedlo
proizvode, ki bi bili ponujeni v določeni embalaži in doda naslednje besedilo:
izjavljam, da bom proizvode, za katere sem tako označil v obrazcu št. 1 Predračun, ponujal
a) v sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov,
ali
b) v embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali
c) v enotni embalaži (in ne v posameznih/manjših enotah), ali
d) v povratni embalaži.
Vrsta embalaže, v kateri bodo proizvodi ponujeni, je zapisana pri vsakem živilu posebej, v obrazcu št.
1 Predračun.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjena.

Franci Špilak, direktor

