
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM
POSTOPKU ALI POPRAVKU (NMV)

PODATKI O ORIGINALNI OBJAVI, NA KATERO SE NANAŠA TO OBVESTILO:
Številka objave: NMV644/2015; Datum objave: 6. 2. 2015 (Obvestilo o naročilu male vrednosti)
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, LAPORJE 31, SI-2318 LAPORJE, kontakt: Alenka
Fidler, tel.: +386 28295858, telefaks: +386 28295853, e-pošta: svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si
Vrsta naročila: Blago
Glavni besednjak: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Enotni besednjak javnih naročil (CPV) (kot je naveden v izvirnem obvestilu)

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

Glavni predmet 15000000

DOPOLNILNE INFORMACIJE

I.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA

ł  Nedokončani postopek
Ł   Ł  Popravek
      ł  Dodatne informacije

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI

 (če je to primerno, vas prosimo, da pri navedbi mesta besedila ali datumov, ki jih je treba popraviti ali dodati, vedno
navedete ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)

II.2.1) Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (če je to primerno)

II.2.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: (samo za popravke obvestil o naročilu)

ł  se ne spremeni
Ł  se spremeni na: 17/03/2015 (dd/mm/llll), čas: 10:00

II.2.3) Pogoji odpiranja ponudb: (zgolj datum in čas; samo za popravke obvestil o naročilu)

ł  se ne spremeni
Ł  se spremeni na: 18/03/2015 (dd/mm/llll), čas: 08:00

II.2.4) Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: (samo za popravke obvestil o naročilu)

ł  se ne spremeni
Ł  se spremeni na: 09/03/2015 (dd/mm/llll), čas: 09:00
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II.2.5) Datumi oddaje naročila oz. sklopa, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (samo za popravke obvestil
o oddaji naročila)

II.2.6) Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)

II.2.7) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu (če je to primerno)

DRUGE DODATNE INFORMACIJE

III.1) Druge dodatne informacije (če je to primerno)

Sprememba 8. člena okvirnega sporazuma, ki se po novem glasi:
Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Dobavitelj lahko
izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem mesecu.
Zaželeno je, da dobavitelj poleg e-računa kot prilogo priloži tudi preslikano dobavnico.

Sprememba obrazca 3/1 za sklope:
- SKLOP G: Napitki in voda
- SKLOP J: Mlevski izdelki in testenine
- SKLOP L: Ostalo prehrambeno blago
- SKLOP K: Zamrznjeni izdelki iz testa
Spremembe pri živilih, okvirnih količinah in enotah mere:
Spremembe so v dokumentu Sklopi - popravek 3. 3. 2015, objavljenem na
http://www.os-laporje.si/index.php/javna-narocila, označene z rdečo barvo.

Vse spremembe so na spletni strani http://www.os-laporje.si/index.php/javna-narocila

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.os-laporje.si/index.php/javna-narocila

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

03/03/2015 (dd/mm/llll)
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