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Številka: 430-9/2019-5 

Datum:    10. 7. 2019 

 

DODATEK št. 1 k 

Navodilom za pripravo ponudbe 

 
Naročnik, OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, v skladu 

z odgovori na vprašanja, objavljenimi na Portalu javnih naročil, dne 10. 7. 2019 in objavljen 

Popravek (EU 14 – SL) z dne 10.7. 2019, spreminja in dopolnjuje Navodila za pripravo 

ponudbe  za javno naročilo: 

 

OPREMA V OKVIRU PROJEKTA »VESELE POČITNICE« V 

SPODNJEM DUPLEKU 

(JN004747/2019-W01), 

 

kot je razvidno v nadaljevanju: 
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SPREMEMBA št. 1: 

V Navodilih za pripravo ponudbe, se v točki 9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI; 9.1.4 Pogoji 

za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti«, pogoj 8. za »Poz. 1 KOŠARKA 

ENOCEVNA ZUNANJA 165 cm:« spremeni tako, da se  BRIŠE pogoj naveden kot »2) Za 

košarkarsko konstrukcijo veljavno potrdilo o izpolnjevanju zahtev standardov FIBA 

organizacije.«  

 

Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnost so tako: 

9.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti 

 Pogoj Dokazila 

7 Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva 

objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih 

naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in 

kakovostno v skladu z naročilom) vsaj dve dobavi 

in vgradnji primerljive športne opreme. Vsaka od 

teh dobav je morala biti najmanj v vrednosti 

40.000 EUR brez DDV. 

Pogoj 40.000,00 EUR brez DDV lahko skupno 

izpolnjujejo vsi ponudniki v skupini ponudnikov. 

Izpolnjen obrazec ESPD (v 

»Del IV: Pogoji za sodelovanje, 

Oddelek C: Tehnična in 

strokovna sposobnost, Za 

naročila blaga: Izvedba dobave 

blaga določene vrste«). 

 

Izpolnjen obrazec 

REFERENCE, podpisan s strani 

odgovorne osebe referenčnega 

naročnika.  

8 Ponudnik za ponujeno opremo razpolaga s potrdili 

pristojnih ustanov za nadzor kakovosti, ki 

izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih standardov. 

OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK 

DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA 

PRILOŽITI V PONUDBI:  

Za opremo iz obrazca »Predračun« 

Poz. 1 KOŠARKA ENOCEVNA ZUNANJA 165 

cm: 

1) Za Koš za košarko (zunanji enocevni) veljavno 

potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi 

skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST 

EN 913; SIST EN 1270, izdan in potrjen s strani 

neodvisnih, usposobljenih organov.  

Za poz. 2.  ROKOMETNI GOL ALU: 

1) Veljavno potrdilo o skladnosti (certifikat) s 

katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim 

standardom SIST EN 913; SIST EN 749, izdan in 

potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.  

Za poz. 4 ALUMINJAST PRIREDITVENI ODER: 

1)           Veljavno potrdilo o skladnosti (certifikat) s 
katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim 
standardom DIN 1055-3:2016-039, izdan in 
potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov.  
Za poz. 21., 22., 24. (Blazine): 

Izpolnjen obrazec ESPD (v 

»Del IV: Pogoji za sodelovanje, 

Oddelek C: Tehnična in 

strokovna sposobnost, Za 

naročila blaga: Potrdila pristojnih 

ustanov za nadzor kakovosti«). 

 

Certifikati z izkazano 

skladnostjo z zahtevanimi 

standardi. 



 Pogoj Dokazila 

Veljavno potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi 

se potrdi skladnost opreme z zahtevanim 

standardom SIST EN 12503-1,-2,-4,5,-6, SIST EN 

1177, izdan in potrjen s strani neodvisnih, 

usposobljenih organov. 

Za poz. 28. TRAMPOLIN 125 x 125 

Veljavno potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi 

se potrdi skladnost opreme z zahtevanim 

standardom SIST EN 13219, izdan in potrjen s 

strani neodvisnih, usposobljenih organov. 

Za poz. 29. Telovadna klop 3,50 m in poz. 30. 

Nizka gred: 

Veljavno potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi 

se potrdi skladnost opreme z zahtevanim 

standardom SIST EN 913; SIST EN 12432, izdan 

in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih 

organov. 

 

 

 

OPOMBA: 

V odgovoru na vprašanja, objavljenem na Portalu javnih naročil, dne 10. 7. 2019, so 

pojasnjene posamezne pozicije opreme (Poz. 8; Poz. 15; Poz. 18; Poz. 27)  iz obrazca 

»Predračun«. 

 

 


