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Na temelju članaka 200. i 419. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
40. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/03, URBROJ: 535-07/2-19-02 u postupku javne 
nabave usluge čišćenja, evidencijskog broja 3/2019, naručitelj, Središnji državni ured za središnju 
javnu nabavu, objavljuje: 
 

 
 

IV. OBJAŠNJENJE I IZMJENA 
 
 
 

I. Objašnjenje 
 

Naručitelj pojašnjava da je temeljem Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 
KLASA: UP/II-034-02/19-01/237, URBROJ: 354-01/19-4, od 20. ožujka 2019. godine, dana 
22.03.2019. godine, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u daljnjem tekstu: EOJN RH), 
uvrstio novi dokument pod naslovom III. Izmjena, koji je javno objavljen u modulu ''Odgovori i 
pojašnjenja DZN (javna objava)'', a kojim je bio određen novi rok za dostavu ponuda. Međutim, zbog 
tehničkih poteškoća u EOJN RH, u predmetnom postupku nije bilo omogućeno da naručitelj objavi i 
potrebni obrazac ''Ispravka – Obavijesti o nadmetanju''. Kako je naknadno EOJN RH tehničku 
poteškoću uklonio, naručitelj u predmetnom postupku objavljuje obrazac ''Ispravka – Obavijesti o 
nadmetanju'', kojim određuje novi rok za dostavu ponuda. 
 
 

II. Izmjena 
 
Naručitelj određuje novi rok za dostavu ponuda, te sukladno tome dio točke 36. Dokumentacije o 
nabavi, ''Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda'', koji glasi: 
 
''Javno otvaranje ponuda održat će se 29. ožujka 2019. godine u 11:00 sati, u prostoriji za sastanke 

Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb.''1 

 
mijenja se i sada glasi:  
 
''Javno otvaranje ponuda održat će se 02. travnja 2019. godine u 11:00 sati, u prostoriji za sastanke 

Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb. 

 

 

 

 

                                                
1 Navedeni rok za dostavu ponuda objavljen u dokumentu III. Izmjena, KLASA: 406-01/19-03/03, URBROJ: 535-07/2-19-25, 

koji je javno objavljen 22. ožujka 2019. godine u EOJN RH. 


