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EVROPSKA UNIJA 
Objava Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670 
E-pošta: ojs@publications.europa.eu  Javna naročila na spletu: http://simap.europa.eu 
 

OBVESTILO O DODATNIH INFORMACIJAH, 
INFORMACIJAH O NEDOKONČANEM POSTOPKU 

ALI POPRAVKU 

Opomba: v primeru, da se zaradi popravljenih ali dodatnih informacij znatno spremenijo pogoji izvirnega 
obvestila z vidika načela enake obravnave in cilja konkurenčnih javnih naročil, je treba podaljšati roke, 
predvidene na začetku. 

ODDELEK I: NAROČNIK 

I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) 

Uradno ime: 
 
Poštni naslov: 
 
Kraj: 
 

Poštna številka:         Država: 

Kontaktna(-e) točka(-e): 
 
V roke: 

Telefon: 

E-pošta: 
 

Faks: 

Internetni naslov(-i) (če je to primerno) 
Internetni naslov naročnika (URL): 
 
Internetni naslov profila kupca (URL):  
 
 
 
 
I.2) VRSTA KUPCA 

Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES)                                                                     

Contracting entity (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES – „Gospodarske javne službe“)    



 2 Standardni obrazec 14 – SL 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik (kot je naveden v izvirnem obvestilu)  

                                                                                      

II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave (kot je naveden v izvirnem obvestilu) 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

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

 Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno) 

Glavni predmet  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Dodatni  
predmet(-i) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

ODDELEK IV: POSTOPEK 

IV.1) VRSTA POSTOPKA 

IV.1.1) Vrsta postopka (kot je naveden v izvirnem obvestilu) 

Odprti   

Omejeni  

Pospešeni omejeni  

S pogajanji  

Pospešeni s pogajanji  

Konkurenčni dialog  
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IV.2) UPRAVNE INFORMACIJE 

IV.2.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik (kot je navedena v izvirnem obvestilu, če je to 
primerno) 

                                                                                               

IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila (če je znana) 

Izvirno obvestilo poslano preko: SIMAP  
  OJS eSender  

 Uporabniško ime:  

 Referenca obvestila:  -  (leto in številka dokumenta) 

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

   

Številka obvestila v UL:   ����/S���-������� z dne ��/��/���� (dd/mm/llll) 

IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila:   ��/��/���� (dd/mm/llll) 

 

 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE  

VI.1) TO OBVESTILO SE NANAŠA NA (če je to primerno, označite toliko polj, kot je potrebno) 

Nedokončani postopek                       Popravek                       Dodatne informacije               

VI.2) INFORMACIJE O NEDOKONČANEM POSTOPKU DODELITVE (če je to primerno, označite toliko polj, kot je potrebno) 

Postopek dodelitve je bil prekinjen.                 

Postopek dodelitve je bil razglašen za neuspešnega.                 

Naročilo ni bilo dodeljeno.                 

Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno.                  
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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, ki jih je predložil 
naročnik 

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

Oboje  

VI.3.2) V izvirnem obvestilu  V ustrezni razpisni dokumentaciji  

(za nadaljnje informacije vas prosimo, da si 
ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo) 

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) 

Mesto besedila, ki ga je treba 
spremeniti: 

Namesto:  Beri:  

                        

                        

                        

                        

                        

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

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

Mesto datumov, ki jih je treba 
spremeniti: 

Namesto:  Beri:  

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/llll) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/llll) 

(čas) 

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/llll) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/llll) 

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

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti (če je to primerno):                         

 
Uradno ime: 
 
Poštni naslov: 
 
Kraj: 
 

Poštna številka:         Država: 

Kontaktna(-e) točka(-e): 
 
V roke: 

Telefon: 

E-pošta: 
 

Faks: 

Internetni naslov(-i) (če je to primerno) 
Internetni naslov naročnika (URL): 
 
Internetni naslov profila kupca (URL): 
 
 
 

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

Mesto besedila, ki ga je treba 
dodati: 

Besedilo, ki ga je treba dodati: 

                        

                        

                        

                        

                        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

VI.4) DRUGE DODATNE INFORMACIJE (če je to primerno)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

------------------------------- (Uporabite oddelek VI tolikokrat kot je potrebno) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:   ��/��/���� (dd/mm/llll) 

 


