
 

Številka: 416-03/15-77/3 
Datum: 6. 10. 2018 
 
 
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, DRŽAVNI ZBOR, 
 ŠUBIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA 
 

 
Predmet: Sprememba razpisne dokumentacije za oddajo naročila male 

vrednosti za dobavo okolju prijaznih čistil in pripomočkov za 
objektno higieno za potrebe Državnega zbora 

 
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male 
vrednosti z oznako 416-03/18-77, katerega predmet je  »Dobava okolju prijaznih čistil 
in pripomočkov za objektno higieno za potrebe Državnega zbora«, ki je bila objavljena 
na Portalu javnih naročil dne 21. 9. 2018 pod številko objave JN006563/2018-W01 in 
na spletnih straneh naročnika dne 21. 9. 2018 se spremeni kot sledi:  
 
 

V točki I) Okolju prijazna čistilna sredstva se pri artiklu pod zap št. 10 v stolpcu 
B spremeni besedilo, in sicer  tako, da se glasi:  
»Močno, kislo čistilo za učinkovito odstranjevanje vodnega in urinskega 
kamna, za generalna čiščenja. Vsebovati mora kislino oz. kombinacijo 
učinkovitih kislin v skupni vsebnosti od 10% do 25%,  ph 0,5 do 1, uporabno 
za sanitarni porcelan, površine iz nerjavečega jekla, keramične ploščice.« 
 
 V točki 6 drugega dela razpisne dokumentacije (stran 20), se spremenita 
drugi in tretji odstavek tako, da se glasita: 
»6.1 Dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev /velja za artikle pod zap. št. 

1, 4, 5, 6, 12 in 13 iz obrazca 1.5 – Informativni seznam »Predračun«, I. 

Okolju prijazna čistilna sredstva/« 
 
»Ponudnik mora v ponudbi za ponujene artikle navedene pod zap. št. 1, 4, 5, 
6, 12 in 13 iz obrazca 1.5 – Informativni seznam »Predračun«, predložiti 
dokazila o izpolnjevanju okoljskih zahtev skladno z Uredbo o zelenem 
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17)*.« 

 
Glede na navedeno spremembo razpisne dokumentacije objavljamo nov obrazec 1.5 - 
Informativni seznam »Predračun«. Spremembe so označene z redečo. 
 
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.  
 
Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije 
predmetnega javnega naročila.  
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Priloga: 
- Informativni seznam ''Predračun'' - NOVI 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
Predstavnica naročnika:  
 
 vodja Operativno-tehničnega sektorja 

mag. Alenka Urbančič 
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