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ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
(14. 1. 2019) 
 
 
Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za naročilo male vrednosti 
»Nabava kirurškega inštrumentarija«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 28. 
12. 2018, številka objave JN008810/2018-W01, naročnik dopolnjuje in spreminja 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
Naziv identa 991230 v sklopu 002 Specialni inštrumentarij I se spremeni iz: 
  
»KLEMA (za toraktomijo) zlata, kat .št. MAT1, proizvajalec Fehling ali enakovredno« 
v 
»KLEMA (za toraktomijo), kat .št. MAT1, proizvajalec Fehling ali enakovredno.« 
 
Naziv identa 991290 v Sklopu 005 Specialni inštrumentarij IV se spremeni iz: 
 
»MIKRO ŠKARJE (25-naprej), kat. št. 11-425-25-07 proizvajalec KLS Martin ali 
enakovredno« 
v 
»MIKRO ŠKARJE (25-stopinj), kat. št. 11-425-25-07 proizvajalec KLS Martin ali 
enakovredno.« 
 
Drugi odstavek 4. člena vzorca kupoprodajne pogodbe (OBR-4) se spremeni iz: 
 
»Prodajalec bo kupcu predal inštrumentarij v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 
3. člena te pogodbe v roku 30 dni od podpisa te pogodbe.« 
v 
»Prodajalec bo kupcu predal inštrumentarij v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel šolanje iz 
3. člena te pogodbe v roku 45 dni od podpisa te pogodbe.« 
 
Naročnik tudi podaljšuje rok za oddajo ponudb kot sledi: 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24.01.2019 do 12:00. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 24.01.2019 in se 
bo začelo ob 12:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev 
 
 
 
Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
 


