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ZADEVA: Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„PLINI 2017-2018”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18.08.2016, številka 
objave JN004732/2016-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 19.08.2016, številka objave 
2016/S 159-287396, naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 
kot sledi: 
 
• točka 2 točke 2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki glasi   
 
»2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi 
pripomočki na debelo pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji oz. velja samo za ponudnike 
za sklopa 3 in 4) 

 
oziroma v primeru tujega ponudnika 
 

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v 
skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v 
skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva). 
 
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. 
 
se nadomesti z: 
 
»2. da je vpisan na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo 
z zdravili pri javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za 
ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji oz. velja samo za ponudnike za sklopa 3 in 4) 

 
oziroma v primeru tujega ponudnika 
 

da je vpisan na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanja dejavnosti prometa na debelo z 
zdravili v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor 
se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva). 
 
Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.  
 
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). 


