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INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. 
Rečiška cesta 2, 4260 Bled 

 
Datum: 8.12.2017 

__________________________________________________________________________ 
 
Predmet javnega naročila:  
»Nakup komunalnega vozila s priključki na finančni leasing« 
 
 

 
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 
 

VSEM PONUDNIKOM 
 
V zvezi javnim naročilom za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za 
predmet javnega naročila »Nakup komunalnega vozila s priključki na finančni leasing«, dne 
13.11.2017 objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN009514/2017-W01 vas 
obveščamo o naslednjih spremembah razpisne dokumentacije, in sicer se razpisna 
dokumentacija spremeni v naslednjih delih: 
 
 

 Polog v višini 20.000,00 EUR se v vseh delih razpisne dokumentacije (str. 3, 24, 34 
spremeni tako, da se določi polog v višini: 40.00,00 EUR. 

 
 

 6-mesečni EURIBOR, ki se upošteva pri izračunu obrestne mere se v vseh delih 
razpisne dokumentacije (str. 34 in 35) nadomesti s 3-mesečnim EURIBOROM.   

 

 Vsebina razpisne dokumentacije na strani 2, 7 in 8, ki se nanaša na dane roke za 
oddajo ponudb, odpiranje ponudb, posredovanje ponudnikovih vprašanj in odgovorov 
v zvezi z razpisno dokumentacijo se spremeni tako, da se novi roki glasijo: 

 
Rok za oddajo ponudb: 18.12.2017, do 9.00 ure. 
Rok za odpiranje ponudb: 18.12.2017 do 9.30 ure. 
Rok za posredovanje zahtev po pojasnilih v zvezi z razpisno dokumentacijo: do 
11.12.2017 do 10.00 ure. 
Rok za posredovanje naročnikovih odgovorov: do 12.12.2017 do 9.30 ure. 

 

 Določilo o fiksnosti cene se v vseh delih razpisne dokumentacije (str. 24 in 11) popravi 
tako, da se doda: Obroki, določeni v anuitetnem načrtu, niso fiksni, temveč se 
spreminjajo skladno s spremembo 3 mesečnega EURIBOR-ja. 
 

 Priloga 1 pogodbe - DOLOČILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v tč. a) Vštevanje plačil 
spremeni tako, da se sedaj glasi: 
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Leasingojemalec je dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo z uporabo in vzdrževanjem 
predmeta leasinga in vsa popravila, ki jih ne vsebuje garancija. 
 
Če ima leasingojemalec z leasingodajalcem sklenjenih več pogodb, sta stranki 
sporazumni, da se v primeru zamude plačila po katerikoli od teh pogodb, šteje prvo 
nakazilo po nastopu zamude za plačilo tiste od terjatev leasingodajalca, ki je prej 
zapadla v plačilo, ne glede na to, kaj leasingojemalec pri plačilu navede kot namen 
plačila. 
 

 Priloga 1 pogodbe - DOLOČILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v tč. e) e) Odgovornost za 
rizike SE V CELOTI ČRTA.  

 

 Priloga 1 pogodbe - DOLOČILA V ZVEZI Z LEASINGOM, se v tč. f) Predčasno odplačilo 
nezapadlih anuitet spremeni tako, da se sedaj glasi: 

 
Jemalec leasinga lahko kadarkoli po poteku enega meseca po sklenitvi te pogodbe na 
podlagi pisnega soglasja dajalca leasinga predčasno odplača še nezapadle anuitete, 
diskontirane z obrestno mero, določeno v tej pogodbi, na dan predčasnega odkupa. 
Preden leasingodajalec izda izjavo o poravnavi obveznosti iz te pogodbe, je 
leasingojemalec dolžan poravnati tudi vse morebitne stroške, ki so nastali v času trajanja 
leasing pogodbe (zamudne obresti, stroške izterjave,...). Leasingodajalec ne bo 
obračunaval kakršnihkoli dodatnih stroškov zaradi predčasnega plačila. 

 
*   *   * 

 
Naročnik popravke razpisne dokumentacije sprejme in jih objavi na spletni strani naročnika.  
 
V preostalem ostane predmetna razpisna dokumentacija nespremenjena. Navedene 
spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega 
javnega naročila. 
 
 
 

Naročnik: 
Infrastruktura Bled d.o.o. 

Direktor mag. Janez Resman 


