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Štev.: DS-745/15 
Dne: 25.09.2015 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„2 – Obvezilni in sanitetni material”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 
21.08.2015, številka objave JN5737/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 26.08.2015, 
številk objave 2015/S 164-299728, naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno 
dokumentacijo, kot sledi: 
 
1. 02/24, ident 545104 

V tabeli MDC je navedena napačna cena  0,1774 EUR z DDV/SET. 
Naročnik pri identu 545104 popravlja ceno za SET v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
3,5480 EUR z DDV. 
 
2. 02/24, ident 599409 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 0,1210 EUR z DDV/SET. 
Naročnik pri identu 599409 popravlja ceno za SET v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
0,605 EUR z DDV. 

 
3. 02/24, ident 725951 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 0,0756 EUR z DDV/SET 

Naročnik pri identu 725951 popravlja ceno za SET v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
0,4536 EUR z DDV. 

 
4. Naročnik bo zahteval največ 3 sterilne sete.    

 
5. Ident: 305740  
Prekrivalo z integ. hlačami mora imeti odprtino 28cmx32cm. 

 
6. Naročnik dopušča odstopanje pri dimenzijah brisačk, ki jih vsebujejo seti +/- 30%. 
 
7. Naročnik je pri ponovnem pregledu ugotovil računalniško napako, zato popravljamo 

napako: 
 
• 02/26, ident 238759 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 5,1120 EUR z DDV/kom 

Naročnik pri identu 238759 popravlja ceno za kom v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
8,0592 EUR z DDV. 
 
• 02/26, ident 308200 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 11,2140 EUR z DDV/kom. 
Naročnik pri identu 308200 popravlja ceno za kom v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
15,6695 EUR z DDV. 
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• 02/26, ident 546500 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 18,5670 EUR z DDV/kom 

Naročnik pri identu 546500 popravlja ceno za kom v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
39,2996 EUR z DDV. 
 

• 02/26, ident 546518 

V tabeli MDC je navedena napačna cena 36,7920  EUR z DDV/kom 

Naročnik pri identu 546518 popravlja ceno za kom v tabeli MDC, in sicer je pravilna cena 
79,6722 EUR z DDV. 
 
8. Ident: 791725  
Dovoljujemo odstopanje za brisačke +/-30%.  
Dimenzija ojačane odprtine se popravi, in sicer v 60cmx140cm 

 
 

 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
Oddelek za javna naročila  
  
  
  

 
                                                        
 
 
 
 
  

 

 

 

Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 

                                                                 


