Financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj

AVALON d.o.o.
Antuna Radića 8
48 350 Đurđevac
OIB: 89338385732
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2017
DATUM OBJAVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE: 02.svibnja 2017. godine
DATUM OBJAVE IZMJENE BR.1: 10.svibnja 2017. godine
IZMJENA BR.1 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
PREDMET NABAVE:
NARUČITELJ:

Nabava i instalacija opreme

AVALON d.o.o.

NAZIV I BROJ UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA: Avalon d.o.o.
IKT, KK.03.2.1.03.0162
FINANCIRANO IZ POZIVA:
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u
područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske
tehnologije (IKT)
Sukladno točci 1.7 Dokumentacije za nadmetanje ako Naručitelj za
vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će dostupnost
izmjena svim ponuditeljima objavom sukladno točki 1.3 Dokumentacije. U
slučaju značajnijih izmjena Dokumentacije, Naručitelj će produžiti rok za
dostavu za najmanje 5 (pet) dana.
Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici Naručitelja.
Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ponuditelji nisu
pravovremeno preuzeli izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje.
Obzirom na to da je Naručitelj naknadno utvrdio kako je u dokumentaciji
za nadmetanje došlo do očitih omaški u pisanju slijedom čega se ovom izmjenom
navedene omaške otklanjaju.
Izmjene dokumentacije za nadmetanje odnose se na kako slijedi;
U točci 1.5. Dokumentacije za nadmetanje u prvoj rečenici riječi
„…podijeljenom u dvije grupe…“ se brišu te umjesto navedenog dodaje se
„… koji nije podijeljen u grupe…“ .

U točci 5.11. Dokumentacije za nadmetanje iza prve rečenice koja
završava riječima „…objave odluke…“, dodaje se nova rečenica koja glasi:
„…Prigovor se podnosi Naručitelju pismenim putem preporučenom poštanskom
pošiljkom sa povratnicom na adresu AVALON d.o.o. sa sjedištem u Đurđevcu,
Antuna Radića 8…“.
U prilogu 3. Tehničke specifikacije, u drugom stavku Napomena, rečenica
„…Kod stavka gdje se navodi određeni naziv i/ili model (tip) proizvoda i/ili proizvođač, upisana
je oznaka „ili jednakovrijedan“….“ se briše te se umjesto navedene rečenice dodaje
rečenica: „…Za svaki određeni naziv i/ili model (tip) proizvoda i/ili proizvođač vrijedi ili
jednakovrijedan…“

Sve ostale odredbe Dokumentacije za nadmetanje te priloga ostaju
neizmijenjene.
S obzirom da se ne radi o znatnim izmjenama, rok za dostavu ponuda se
ne produljuje.
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