
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TKON 
KLASA: 406-01/13-01/2 
URBROJ: 2198/32-13-3 
U Tkonu, 25. ožujka 2013. 

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

  

 PREDMET: 1. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u predmetu nabave-Dobava led  
     svjetiljki  javne rasvjete na području Općine Tkon 

   - daje se- 

Poštovani, 

Općina Tkon je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavila poziv 
na nadmetanje za predmet nabave- Dobava led svjetiljki  javne rasvjete na području Općine 
Tkon, pod brojem objave:2013/S 002-0023955,s datumom slanja 14.03.2013. godine. 

Dana 22. ožujka 2013.g. Općina Tkon je zaprimila upit za objašnjenjem dokumentacije 
predmetnog nadmetanja. 

UPIT: Zašto se u dokumentaciji  na stranici 11. navodi rok valjanosti ponude od 60 dana , a 
na ponudbenom listu rok valjanosti ponude na 24 mjeseca? 

 

Sukladno članku 31.stavak 3.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:90/11.),naručitelj 
daje 

ODGOVOR: Ovim putem Vas obavještavamo da je rok valjanosti ponude na stranici 11. 
dokumentacije za nadmetanje u postupku Dobave LED svjetiljki na području Općine Tkon 
promijenjen, te objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave 25. ožujka 
2013.. 

 
Ovlašteni predstavnik za provođenje 

postupka javne nabave: 
 

Danijel Katičin, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TKON 
KLASA: 406-01/13-01/2 
URBROJ: 2198/32-13-5 
U Tkonu, 28. ožujka 2013. 

 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

  

 PREDMET: 2. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u predmetu nabave-Dobava led  
     svjetiljki  javne rasvjete na području Općine Tkon 

   - daje se- 

Poštovani, 

Općina Tkon je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavila poziv 
na nadmetanje za predmet nabave- Dobava led svjetiljki  javne rasvjete na području Općine 
Tkon, pod brojem objave:2013/S 002-0023955,s datumom slanja 14.03.2013. godine. 

Dana 27. ožujka 2013.g. Općina Tkon je zaprimila upit za objašnjenjem dokumentacije 
predmetnog nadmetanja. 

UPIT:  Zašto za Jamstvo za ozbiljnost ponude treba priložiti bankarsku garanciju na rok od  
24 mjeseca,  kad bi trebalo pisati da je rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja 
ponuda, pošto niti jedna banka neće izdati bankarsku garanciju na rok od 2 godine? 

Sukladno članku 31.stavak 3.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:90/11.),naručitelj 
daje 

ODGOVOR: Ovim putem Vas obavještavamo da smo provjerili u više bankarskih poslovnica 
može li se bankarska garancija izdati na rok od 24 mjeseca, te smo od svih dobili potvrdan 
odgovor. 

 
Ovlašteni predstavnik za provođenje 

postupka javne nabave: 
 

Danijel Katičin, v.r. 
 
 
 


