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GOSPODARSKIM  SUBJEKTIMA                                                                                                                              

 

Predmet: „Dozimetrijski nadzor te pregled uređaja i prostorija u zoni zračenja “, evid.br. 
103/20 

Opća bolnica Šibensko kninske županije  sukladno čl. 22. st. 2Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave mijenja dokumentaciju o nabavi i daje sljedeće objašnjenje: 

Naručitelj mijenja dio točke 2.10.2. koji glasi: 

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom 
postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje. 

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt  dužan je u ponudi 

dostaviti  potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog 

nastana/državljanstva gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za 

isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne 

obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava 

pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim 

potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom 

kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovačkog tijela 

u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba 

državljanin. 

Nakon izmjene dio točke 2.10.2. glasi: 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2.10.1. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja: 



-izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije 

moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi 

poslovnog nastana/državljanstva. 

 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je 

osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni 

mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu 

dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne 

sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

Naručitelj mijenja dio točke 2.12.1. koja glasi: 

Ovlaštenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost za obavljanje predmetne usluge 

Nakon izmjene dio točke 2.12.1. glasi: 

Ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite  za obavljanje predmetne 

usluge. 

Naručitelj mijenja dio točke 4.1. koja glasi: 

Ponuda se briše neizbrisivom tintom: 

Nakon izmjene dio točke 2.12.1. glasi: 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 

Točka 5.2. Prijedlog Ugovora se briše. 

U troškovnik se dodaje UKUPNA CIJENA BEZ PDV: 

 

                                                                                     Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


