
 
 
 
 
 
Številka: 461-I-DeS-919/19 
Datum: 11. 7. 2019 
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »FIZIČNO IN 
TEHNIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA 
VAROVANJA IN SISTEMOV ZA JAVLJANJE POŽARA«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum 
objave 6. 6. 2019, številka objave JN003814/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 7. 6. 2019, 
številka objave 2019/S 109-265715, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, kot sledi: 
 

1. Naročnik v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe dopolnjuje 2. pogoj v točki 2.10.2.1 
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, ki se po novem glasi: 

 
»da ima veljavne licence za opravljanje naslednjih oblik varovanja: 
- varovanje ljudi in premoženja;  
- prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;  
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora imeti podizvajalec veljavno licenco za tisti del 
javnega naročila, katero mu bo dano v podizvajanje (podizvajalcu ni potrebno, da ima vse zgoraj 
naštete licence). 

 
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

 
Opomba: 
Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku kopijo licence za opravljanje 
naslednjih oblik varovanja: 
- varovanje ljudi in premoženja;  
- prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;  
- upravljanje z varnostno-nadzornim centrom. 
Zaželeno je, da ponudnik predloži kopijo licence že ob oddaji ponudbe.« 

 
 

2. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 19. 7. 2019 do 12:00 ure. Odpiranje ponudb bo 
potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 7. 2019 in se bo začelo ob 12:05 
uri. 

 
 

Popravek je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
 
Hvala na razumevanju in lep pozdrav! 
 
 
 
 
 
Objavljeno na: 
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si), 
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). 
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