
 

 

Sukladno članku 1.3. Poziva na dostavu ponuda s obveznom objavom za predmet nabave Renovacija kampusa, 

oznaka nabave 03, u okviru projekta Deinstitucionalizacijom do prava na neovisan život u lokalnoj zajednici 

(KK.08.1.3.04.0029), Naručitelj dana 13. srpnja 2021. objavljuje ovaj 

ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

U ROKU ZA DOSTAVU PONUDA 

Naručitelj je točkom 1.3. Poziva na dostavu ponuda s obveznom objavom odredio da gospodarski subjekti mogu 

zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz narečenog Poziva tijekom roka za 

dostavu ponuda, i to postavljanjem upita u pisanom obliku, a dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s 

uvjetima iz narečenog Poziva, na temelju zahtjeva gospodarskih subjekata objaviti transparentno na isti način na 

koji je objavljen i narečeni Poziv, kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom, bez otkrivanja podataka 

o gospodarskom subjektu koji je naručitelju uputio zahtjev. 

Dodatno, Naručitelj naglašava da se zahtjev gospodarskog subjekta smatra pravodobnim ako je dostavljen 

Naručitelju najkasnije tijekom šestog (6) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, te će Naručitelj 

primjereno produljiti ako je rok za dostavu ponude kraći od 8 (osam) dana od dana objave odgovora gospodarskim 

subjektima, koji su istovremeno rezultirali i izmjenom Poziva. 

O upitu: 

Upit je postavljen na način propisan Pozivom na dostavu ponuda. 

Upit je postavljen dana 8. srpnja 2021. 

Upit je postavljen prije isteka šestog (6) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. 

Odgovor se objavljuje 13. srpnja 2021. 

Rok za dostavu ponuda prije izmjene Poziva na dostavu ponuda uslijed odgovora gospodarskom subjektu je 16. 

srpnja 2021. 

Rok za dostavu ponuda prije izmjene Poziva na dostavu ponuda je kraći od 8 (osam) dana od dana objave ovog 

odgovora gospodarskim subjektima, a koji su rezultirali izmjenom Poziva. 

 

Sadržaj upita: 

Naručitelj je uvidom u objavljenu dokumentaciju utvrdio da shema vanjske i unutarnje stolarije nedostaje. Slijedom 

navedenog, uz ovaj se odgovor objavljuje shema vanjske i unutarnje stolarije. 

 

Utjecaj na rok za dostavu ponuda: 

Naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda na način da nije kraći od 8 (osam) dana od dana objave odgovora 

gospodarskim subjektima. S obzirom da rok za dostavu ponuda ističe 16. srpnja 2021., isti se produljuje do 23. 

srpnja 2021., ceteris paribus. 


