
Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU - koncesije

Direktiva 2014/24/EU - javno naročanje na splošnem področju

Direktiva 2014/25/EU - javno naročanje na infrastrukturnem področju

I.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Matična številka

5671221000

Uradno ime

Poštni naslov

Frankopanska ulica 9

Poštna številka

1000

Šifra NUTS

Kraj

Ljubljana

Država

Slovenija

Kontaktna oseba

Ljubljana

E-pošta

frs.csod@csod.si

Telefon

+386 12348601

Telefaks

Telefaks

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL):

http://www.csod.si/

Internetni naslov profila kupca (URL):

vključno s http://

CŠOD

SI
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Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila

II.1.1 Naslov

II.1.2 Glavna koda CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

09135100

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.1.3 Vrsta naročila

II.1.4 Kratek opis

Sukcesivna dobava kurilnega olja za domove CŠOD

Naslov:

Sukcesivna dobava kurilnega olja za domove CŠOD

Referenčna številka dokumenta:

Gradnje

Blago

Storitve
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila

VI.6 Referenca izvirnega obvestila

Številka objave: JN006103/2016-W01

Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.10.2016

20.10.2016
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Oddelek VII: Spremembe
VII.1.1 Razlog za spremembo

VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (navedite ustrezni oddelek in številko odstavka v izvirnem obvestilu)

VII.2 Druge dodatne informacije

Ker cena kurilnega olja ni več regulirana z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, naročnik ustrezno spreminja razpisno
dokumentacijo. Določbe razpisne dokumentacije, ki določajo, da je cena kurilnega olja določena in se spreminja v skladu z Uredbo o
oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, se ne upoštevajo. Naročnik objavlja ustrezno spremenjena razpisna obrazca št. 3
(ponudba) in št. 7 (vzorec pogodbe). Spremenjena obrazca sta dostopna na spodnji povezavi.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/174029/kurilno_olje_razp__obr__3_7_-
_sprememba_20_10_2016.zip

Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik

Objava v TED se ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je predložil javni naročnik

Številka oddelka:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Št. sklopa:

Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Vrsta spremembe:

Datum in lokalni čas

Datum in ura Se glasi

Številka oddelka:

IV.2.7 Način odpiranja ponudb

Št. sklopa:

Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Vrsta spremembe:

Datum in lokalni čas

Datum in ura Se glasi

24.10.2016 09:00 26.10.2016 09:00

24.10.2016 13:00 26.10.2016 10:30
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