
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM
POSTOPKU ALI POPRAVKU

PODATKI O OBJAVI, ZA KATERO OBJAVLJATE PREKLIC/POPRAVEK:
številka objave: JN2780/2011; naslov objave: Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi; datum objave:
22.3.2011 11:09:59
Blago; Obvestilo o naročilu
Podatki o naročniku: OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ, ŠOLSKA ULICA 7, SI-4290 TRŽIČ, kontakt:
racunovodstvo@ostrzic.si, v roke: Irena Rožič Šter, tel.: 04/5971-251, faks: 04 5971-260, email:
racunovodstvo@ostrzic.si

PREDHODNE INFORMACIJE

II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil (CPV) (kot je naveden v izvirnem obvestilu)

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

Glavni predmet 15100000

IV.2.3) Obvestilo na TED/SIMAP, na katero se nanaša ta objava (če je to primerno)

Številka obvestila v TED: 2011 /S 60 - 097065 z dne 26/03/2011 (dd/mm/llll)

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA

ł  Nedokončani postopek
Ł   Ł  Popravek
      Ł  Dodatne informacije

VI.3) 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)

VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna

Ł  Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil naročnik
ł  Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil naročnik
ł  V obojem
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VI.3.2) Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija

ł  V izvirnem obvestilu
Ł  V ustrezni razpisni dokumentaciji (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno
dokumentacijo)
ł  V obojem (za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo)

VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (če je to primerno)

VI.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)

VI.3.5) Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)

VI.3.6) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu (če je to primerno)

DRUGE DODATNE INFORMACIJE

VI.4) Druge dodatne informacije (če je to primerno)

Naročnik je ugotovil, da je prišlo v prvotnem objavljenem besedilu razpisne dokumentacije do napak in
neusklajenosti besedila z obvestilom o javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Prav tako pa je prejel številke
objave obvestila na Portalu JN pri Uradnem listu RS in v Uradnem listu EU. Naročnik tako objavlja na spletnih
straneh šole popravlje čistopis razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav!
OŠ Tržič

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.ostrzic.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=178&Itemid=478.

VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

27/03/2011 (dd/mm/llll)
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