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Številka: 460-DeS-1386/19 
Datum: 8. 10. 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 »ŽIVILA IN 
MATERIAL ZA PREHRANO«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11. 9. 2019, 
številka objave JN006349/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 12. 9. 2019, številka 
objave 2019/S 176-427893, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, kot sledi: 
 

1. Naročnik spreminja 11. točko v Prilogi k specifikaciji zahtev naročnika – Dodatne 
zahteve naročnika glede pogojev varnosti in kakovosti artiklov in ostale zahteve (I. velja 
za vse sklope), ki po novem glasi: 

 
»Ponudniki morajo še isti dan ali najkasneje dan po dobavi prevzeti in odpeljati iz 
prostorov naročnika vso povratno embalažo. V primeru, da ponudnik ne odpelje 
embalaže, naročnik kasnejših reklamacij glede vračila povratne embalaže ne bo 
upošteval. Velja za vsa živila vseh sklopov.« 

 
2. Sklop 36 – ident 458139: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi juho, ki vsebuje 2,4 % jurčkov. 
 

3. Sklop 36 – ident 458627: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi juho, brez ojačevalcev okusa, brez alergenov s sledečo 
sestavo: jedilna sol, aroma, krompirjev škrob, kokošja maščoba 4%, čebula 1,8%, 
kokošji izvleček, česen, pastinak, zgoščeni sok gob, čebulni sok, sončnično olje, 
antioksidant (izvlečki rožmarina). 
 

4. Sklop 36 – ident 459127: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi juho zahtevanih karakteristik pakirano po 1,05 kg. 
 

5. Sklop 36 – ident 447404: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi kremno zelenjavno juho, dehidriran izdelek, ki ne vsebuje 
ojačevalcev okusa, je brez konzervansov in je pakirana po 1,8 kg. 
 

6. Sklop 42 – ident 455318: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi ledeni čaj v tetrapak embalaži z navojnim pokrovčkom. 
 

7. Sklop 42 – ident 103660: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi nektar iz breskev in jabolk (min. 50 % sadni delež) od tega 
min. 30 % breskove kaše, brez kemičnih konzervansov, brez umetnih barvil, brez sladil, 
v tetrapak embalaži z navojnim pokrovčkom, 0,2 l. 
 

8. Sklop 42 – ident 457442: 
Naročnik želi sadno pijačo, s 7 - 15 % sadnim deležem, z različnimi okusi, negazirana, 
brez umetnih barvil, brez umetnih sladil, brez umetnih arom, brez konzervansov, nižja 
energijska vrednost, plastenka 0,5 l. 
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9. Sklop 36 – ident 216518: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi pakiranje po 1 kg. 
 

10. Sklop 36 – ident 458627: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi pakiranje po 1 kg. 
 

11. Sklop 37 – ident 452742: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi 75 g pakiranje v plastični embalaži. 
 

12. Sklop 37 – ident 140830: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel, ki ima 10 - 12 % kakavovega masla. 
 

13. Sklop 37 – ident 111041: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi musli, mešanico žitnih kosmičev (min. 70 %), s koščki 
čokolade (min. 10 %), pakiranje po 300 g oziroma v okvirih dovoljenih razponov nazivnih 
količin. 
 

14. Sklop 44 – ident 456136: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi temno pivo pakirano v steklenici. 
 

15. Sklop 46 – ident 111047: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi pašteto, ki ima 30 % tunine. 
 

16. Sklop 49 – ident 103678: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi pakiranje po 225 g. 
 

 
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 (https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/). 


