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PREDMET: Prva Izmjena Poziva na dostavu ponuda u dijelu teksta Poziva na dostavu 
ponuda i Ugovora (Prilog III.) za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava radova 
– „Održavanje makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola“ (Evidencijski broj 
nabave: 25/2023)  
 
Temeljem članka 200. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 1414/2022) i 
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 2/23) 
prije isteka roka u gore navedenom postupku nabave mijenja Poziv na dostavu ponuda kako 
slijedi: 
 
1. ODREDBA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA KOJA SE MIJENJA: 
 
U Pozivu za dostavu ponuda: 
 
Naručitelj mijenja točku 2. Uvjeti nabave u dijelu „Cijena ponude“ i „Rok način u uvjeti 
plaćanja“ koja glasi:  
 
„2. Uvjeti nabave: 
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. 
Cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude iskazuje se u eurima. 
Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja valjanog računa, ovjerenog od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja, koji 
sadrži zakonom propisane elemente. Račun se dostavlja na adresu naručitelja: GRAD SINJ, 
Dragašev prolaz 24, Sinj 21230.“ 
 
NAKON IZMJENE točka 2. UVJETI NABAVE u dijelu „Cijena ponude“ i „Rok način u uvjeti 
plaćanja“  Poziva za dostavu ponuda GLASI: 
 
2. Uvjeti nabave: 
Cijena ponude: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. 
Cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude iskazuje se u eurima. 
Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora 
Konačna cijena radova utvrdit će se prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u 
građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika 
 
Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana 
zaprimanja valjanog računa, ovjerenog od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja, koji 
sadrži zakonom propisane elemente. Račun se dostavlja na adresu naručitelja: GRAD SINJ, 
Dragašev prolaz 24, Sinj 21230. 
Ukupna plaćanja na temelju Ugovora neće biti veća od procijenjene vrijednosti nabave bez PDVa. 



2. ODREDBA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA KOJA SE MIJENJA: 
 
U prijedlogu Ugovora (Prilog III) 
 
Naručitelj mijenja članak 3.  koji glasi:  
„ Za izvršene radove održavanja makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i rigola, te skup 
mjera i radnji koje se obavljaju tijekom godine sukladno Troškovniku na području Grada Sinja 
Izvođač će Naručitelju ispostavljati račune prema stvarno izvedenim količinama, te 
nepromjenjivim jediničnim cijenama iz troškovnika. 
 
Cijena radova je nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora u razdoblju od 12 mjeseci u iznosu 
od ___________ eura (bez PDV-a), odnosno _____________ eura  s PDV-om, a sve prema Ponudbenom 
listu ( _________) i Troškovniku za radove  održavanja makadamskih kolnika, poljskih puteva, 
bankina i rigola na području Grada Sinja, koji su sastavni dio ovog Ugovora, ev.br. 25/2023.“ 
 
 
NAKON IZMJENE članak 3. prijedloga Ugovora (Prilog III.) GLASI: 
 
„ Izvođač se obvezuje izvesti radove održavanja makadamskih kolnika, poljskih puteva, bankina i 
rigola, te skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom godine (12 mjeseci)  za cijenu kako slijedi: 
Cijena radova (bez PDVa): eur 
PDV (25%): eur  
Cijena radova (s PDVom): eur. 
Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora 
Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora, Poziva za dostavu ponuda i 
Ponudbenog troškovnika (ev.br. 25/2023), prema stvarno izvedenim količinama radova 
ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika“ 
 
Sve ostalo iz  Poziva na dostavu ponuda i prijedloga Ugovora (Prilog III) ostaje nepromijenjeno. 
 
Naručitelj ispravke, izmjene ili dopune Poziva na dostavu ponuda i pripadajuće dokumentacije 
objavljuje na web stranici Grada Sinja www.sinj.hr,baner „javna nabava“, na istovjetan način kao i 
prvotni Poziv na dostavu ponuda. 
 
 

Ovlašteni predstavnici Naručitelja 
 


