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Naručitelj TE-PRO d.o.o. 17.10.2022. objavljuje IZMJENU POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – IZMJENA br. 1 
za: 

Broj nabave: NAB-07 

Predmet nabave: Nabava unutarnje i vanjske rasvjete 

OPIS IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – IZMJENA br. 1: 

1. Stari dokument: 

"PRILOG VII POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – TROŠKOVNIK" 

(NAB-07-8-Prilog VII - Troskovnik.xlsx) 

 

Izmijenjen (novi) dokument: 

"PRILOG VII POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – TROŠKOVNIK – IZMJENA BR.1." 

(NAB-07-8-Prilog VII - Troskovnik - IZMJENA br.1.xlsx) 

 

Izmjene su izvršene u sljedećim točkama dokumenta: 

Izmjena Troškovnika odnosi se samo na točku 6. opisnog dijela stavke troškovnika. 

Tekst "DOBAVA LED RASVJETE" iz starog obrasca Troškovnika promijenjen je u tekst "DOBAVA I 
UGRADNJA LED RASVJETE" u novom izmijenjenom troškovniku. 

 

 

Naručitelj napominje kako je u sklopu IZMJENE br. 1. objavio novi obrazac: 

PRILOG VII POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – TROŠKOVNIK – IZMJENA BR.1. koji je jedino važeći 
te su ga ponuditelji obvezni dostaviti u sklopu svoje ponude. 

 

2. Stari dokument: 

"PRILOG I POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – PONUDBENI LIST" 

(NAB-07-2_Prilog I - Ponudbeni list.docx) 

 

Izmijenjen (novi) dokument: 

"PRILOG I POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – PONUDBENI LIST – IZMJENA BR.1." 

(NAB-07-2_Prilog I - Ponudbeni list - IZMJENA br.1.docx) 

 

U novom dokumentu je tekst: 

"Poziv na dostavu ponuda" 

zamijenjen tekstom: 

"Poziv na dostavu ponuda – Izmjena br. 1". 

 

U novom dokumentu je tekst: 

"Troškovnik" 

zamijenjen tekstom: 

"Troškovnik – Izmjena br. 1". 
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Naručitelj napominje kako je u sklopu IZMJENE br. 1. objavio novi obrazac: 

PRILOG I POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – PONUDBENI LIST – IZMJENA BR.1. koji je jedino važeći 
te su ga ponuditelji obvezni dostaviti u sklopu svoje ponude. 

 

3. Stari dokument: 

"POZIV NA DOSTAVU PONUDA" 

(NAB-07-1_Poziv na dostavu ponuda.pdf) 

 

Izmijenjen (novi) dokument: 

"POZIV NA DOSTAVU PONUDA – IZMJENA br. 1" 

(NAB-07-1_Poziv na dostavu ponuda - IZMJENA br. 1.pdf) 

 

 

3a.) Izmjene su izvršene u sljedećim točkama dokumenta: 

5.1. Sadržaj i način izrade ponude 

U navedenoj točki dokumenta izmjena je izvršena na sljedeći način: 

- dodan je novi tekst: 

"• jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa ili zadužnice 
ili bjanko zadužnice/a" 

Dodani tekst označen je crvenom bojom. 

 

5.5. Rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme dostave ponuda) 

U navedenoj točki dokumenta izmjena je izvršena na sljedeći način: 

- crvenom bojom naveden je novi izmijenjen tekst:  

- plavom bojom naveden je tekst koji više nije sastavni dio dokumenta (tekst je i precrtan). 

 

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja najkasnije do 26.10.2022.  u 15:00 sati. 

 

 

 

3b.) U dokumentu je tekst: 

"Poziv na dostavu ponuda" 

na pojedinim mjestima zamijenjen tekstom: 

"Poziv na dostavu ponuda – Izmjena br. 1". 

Izmijenjen tekst označen je crvenom bojom. 

 

 

3c.) U dokumentu je tekst: 

"Troškovnik" 

na pojedinim mjestima zamijenjen tekstom: 
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"Troškovnik – Izmjena br. 1". 

Izmijenjen tekst označen je crvenom bojom. 

 

 

3d.) U dokumentu je tekst: 

"Ponudbeni list" 

na pojedinim mjestima zamijenjen tekstom: 

"Ponudbeni list – Izmjena br. 1". 

Izmijenjen tekst označen je crvenom bojom. 

 

 NAPOMENA: 

Sav ostali tekst Poziva na dostavu ponuda koji nije naveden u ovom opisu izmjena, kao i svi 
prilozi koji nisu navedeni u ovom opisu izmjena, OSTAJU NEPROMIJENJENI. 

 

Molimo sve potencijalne ponuditelje da temeljem ove izmjene za izradu ponude koriste dokumente: 

 

"POZIV NA DOSTAVU PONUDA – IZMJENA br. 1" 

(NAB-07-1_Poziv na dostavu ponuda - IZMJENA br. 1.pdf), 

 

"PRILOG I POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – PONUDBENI LIST - IZMJENA br. 1" 

(NAB-07-2_Prilog I - Ponudbeni list - IZMJENA br. 1.docx) 

i 

"PRILOG VII POZIVA NA DOSTAVU PONUDA – TROŠKOVNIK - IZMJENA br. 1" 

(NAB-07-8-Prilog VII - Troskovnik - IZMJENA br. 1.xlsx), 

 

kao i sve postojeće priloge koji su ostali nepromijenjeni. 

 

 

BITNA NAPOMENA: 

Ponuditelji čije je ponude Naručitelj zaprimio do roka za dostavu ponuda (do 17.10.2022. u 15:00 sati) 

koji je bio na snazi prije objave IZMJENE br.1., mogu dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude sukladno točki 

5.6. Poziva na dostavu ponuda – Izmjena br. 1. 

 

 

TE-PRO d.o.o. 

Thomas-Michael Vieltorf 

 


