
OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM
POSTOPKU ALI POPRAVKU (NMV)

PODATKI O OBJAVI, ZA KATERO OBJAVLJATE PREKLIC/POPRAVEK:
številka objave: NMV1486/2012; naslov objave: Gradbena dela; datum objave: 15.6.2012 12:15:29
Gradnje; Obvestilo o naročilu male vrednosti
Podatki o naročniku: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKA ULICA 5, SI-2380 SLOVENJ
GRADEC, kontakt: Mestna občina Slovenj Gradec, v roke: Natalija Knez, tel.: (02)8812125, faks: (02)8812118,
email: natalija.knez@slovenjgradec.si

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

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

Glavni predmet 45000000

DOPOLNILNE INFORMACIJE

I.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA

ł  Nedokončani postopek
Ł   Ł  Popravek
      ł  Dodatne informacije

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)

II.2.1) Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu (če je to primerno)

II.2.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: (samo za popravke obvestil o naročilu)

Ł  se ne spremeni
ł  se spremeni na: __/__/____ (dd/mm/llll), čas: _____

II.2.3) Pogoji odpiranja ponudb: (zgolj datum in čas; samo za popravke obvestil o naročilu)

Ł  se ne spremeni
ł  se spremeni na: __/__/____ (dd/mm/llll), čas: _____

II.2.4) Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: (samo za popravke obvestil o naročilu)

Ł  se ne spremeni
ł  se spremeni na: __/__/____ (dd/mm/llll), čas: _____
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II.2.5) Datumi oddaje naročila oz. sklopa, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (samo za popravke obvestil
o oddaji naročila)

II.2.6) Naslovi in kontaktne točke, ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu (če je to primerno)

II.2.7) Besedilo, ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu (če je to primerno)

DRUGE DODATNE INFORMACIJE

III.1) Druge dodatne informacije (če je to primerno)

Popravek obvestila o naročilu male vrednosti se nanaša na popise del in sheme. Popravek je objavljen na spletni
strani Mestne občine Slovenj Gradec. K popravku je priložena tudi specifikacija popravka obvestila o naročilu male
vrednosti, iz katerega je razvidno, na katere postavke se spremembe nanašajo.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/razpisiinobjave/narocilamalevrednosti/leto2012/

DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:

20/06/2012 (dd/mm/llll)
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