Naručitelj: Javna ustanova Park prirode Papuk, Trg Gospe Voćinske 11, 33 522 Voćin, OIB:
09100391705
Predmet nabave: Promocija balonima na vrući zrak
Evidencijski broj nabave: 07/18-MV
Datum: 23. kolovoza 2018. godine
Izmjena DoN-a broj 1.

Na temelju članka 200. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj može
izmijeniti ili dopuniti Dokumentaciju. Slijedom navedenog, Naručitelj daje izmjenu
Dokumentacije o nabavi kako slijedi:
1. Točka DoN-a 22. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude mijenja se i glasi:
Ponuda se dostavlja najkasnije do 4. rujna 2018. godine do 12,00 sati putem EOJN.
Javno otvaranje ponuda bit će dana 4. rujna 2018. godine u 12,00 sati, u prostorijama
Naručitelja, Ispostava Velika, Stjepana Radića 46, 34 330 Velika.
Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Javnom
otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. 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 (potpisano od strane
zakonskog zastupnika ponuditelja i ovjereno pečatom, ukoliko je primjenjivo) predati
članovima stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda,
a ukoliko je zakonski zastupnik prisutan na otvaranju ponuda dužan je sa sobom ponijeti
rješenje o registraciji/obrtnicu i identifikacijski dokument te iste predočiti članovima stručnog
povjerenstva za javnu nabavu Naručitelja na uvid.
2. Točka DoN-a 24. Rok, način i uvjeti plaćanja mijenja se i glasi:
Naručitelj će plaćanja vršiti prema sljedećoj dinamici:
50% iznosa ponude bit će plaćeno u roku od 15 dana od potpisa ugovora o pružanju usluga
i dostave računa prikladnog za plaćanje.
30% iznosa ponude bit će plaćeno u roku od 30 dana od izvršenja usluge prvog preleta
balonima i dostave računa prikladnog za plaćanje, a preostalih 20% iznosa ponude bit će
plaćeno u roku od 30 dana od izvršenja čitave usluge i dostave računa prikladnog za
plaćanje.
NAPOMENA: Na svakom računu bit će iskazani troškovi svi pojedinih letova i popratnih

troškova.
TROŠKOVNIK – Naručitelj mijenja troškovnik u stavci 10. Izmjena je označena crvenom bojom.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE/OPIS POSLA – Naručitelj mijenja tehničke specifikacije/Opis posla.
Novi tekst je označen crvenom bojom, a tekst koji se briše je prekrižen.
Sav ostali tekst unutar dokumenta Dokumentacije o nabavi ostaje neizmijenjen.

Naručitelj mijenja dokumente:
Papuk – Baloni_DoN_10082018
Dodatak I. - Tehnička specifikacija_Opis posla
Dodatak II - Troškovnik_
te objavljuje novi dokument koji postaju važeći od dana objave ove Izmjene:
Papuk – Baloni_Izmjena DoN-a br.1
Dodatak I. - Tehnička specifikacija_Opis posla - Izmjena br.1
Dodatak II - Troškovnik - Izmjena br.1

U Velikoj, 24.08.2018.

