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Urbroj:   409/07-2022 

Komiža, 01. srpnja 2022. godine 

 

 

ODGOVOR, DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠENJA ILI IZMJENE U SVEZI S 

DOKUMENTACIJOM O NABAVI ZA PREDMET  

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I SABIJANJE KOMUNALNOG OTPADA 

PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 

Evidencijski broj nabave: 1/2022-MV 

 

 

  ZAHTJEV GS br. 4.  zaprimljen dana 01. srpnja 2022. godine, citiramo: 

 

„U prilogu Vam dostavljam zahtjev za izmjenom natječajne dokumentacije u točci 

8.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda 

 

Ponuda mora biti zaprimljena najkasnije do 06. srpnja 2022. godine do 10:00 sati.  

Javno otvaranje ponuda održat će članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu Naručitelja dana 06. srpnja 

2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručitelja, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža. 

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno 

članku 282. stavku 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi 

stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.  

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva 

za javnu nabavu. 

Obzirom na izmjenu natječajne dokumentacije, molimo Vas da se javno otvaranje pomakne na datum 

11.07.2022., kako bi na vrijem mogli dostaviti ponudu i jamstvo“ 

 

 

ODGOVOR NARUČITELJA na zahtjev GS pod brojem 4. 

 

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenu DON u dijelu krajnjeg roka za dostavu ponuda (točka 8.1). te se isti 

definira kako slijedi:  

Ponuda mora biti zaprimljena najkasnije do 11. srpnja 2022. godine do 10:00 sati.  

Javno otvaranje ponuda održat će članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu Naručitelja dana 11. 

srpnja 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručitelja, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža. 



2 
 

 

 

 

 

U skladu s gore navedenim Naručitelj je izvršio  III. izmjenu Dokumentacije o nabavi na način da su crvenom 

bojom označene  dopune / izmjene Dokumentacije o nabavi.   

 

III. Izmjenu Dokumentacije o nabavi Naručitelj omogućava dostupnom svim zainteresiranim gospodarskim 

subjektima putem EOJN sustava te ista stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ostali dijelovi Dokumentacije o nabavi ostaju neizmijenjeni. 

  

 

 

STRUČNO POVJERENSTVO  

ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

 


