Sukladno točki 1.4. Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje Naručitelj: Genos d.o.o., iz
Osijeka, Vatrogasna 112 , u postupku nabave za predmet nabave: „Uređaji, rezervni dijelovi,
kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku, materijal za stanične kulture te ostali potrošni
materijal za potrebe provođenja istraživanja u laboratoriju“, Ev. broj nabave: 02/2017 objavljuje:

Izmjenu 1. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Predmet nabave: „Uređaji, rezervni dijelovi, kemikalije, materijal za glikobiologiju i epigenetiku,
materijal za stanične kulture te ostali potrošni materijal za potrebe provođenja istraživanja u
laboratoriju“, Ev. broj nabave: 02/2017
Djelomično se izmjenjuje Dokumentacija za nadmetanje Naručitelja i to kako slijedi:
U točki „4.2. Financijska sposobnost“ u 1 alineji mijenja se tekst i glasi:
„preslike bilanci i računa dobiti i gubitka za 2014 i 2015. godinu, odnosno odgovarajuća
financijska izvješća prema propisima države sjedišta Ponuditelja, kojima Ponuditelj dokazuje da je u
navedenim godinama ostvario prihode koji barem dvostruko premašuju iznos ukupne vrijednosti
ponude ponuditelja i da pritom nije poslovao sa gubitkom“
U točki „4.3. Tehnička i stručna sposobnost“ mijenja se i glasi:
„Radi zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti Ponuditelj mora dostaviti
sljedeće dokaze:
a)popis ugovora o isporuci robe – izvršenim uslugama , kojim Ponuditelj dokazuje da je u godini u
kojoj je započeo postupak nabave, odnosno 2017. godini i tijekom tri godine koje prethode toj godini
(2014., 2015. i 2016.) uredno izvršio jedan ili više ugovora koji imaju isti ili sličan predmet nabave,
vrijednosti koja je jednaka ili veća od ukupne vrijednosti ponude koju je naznačio ponuditelj u
Ponudbenom listu.“
U točki „5.1. Sadržaj ponude“ briše se točka 6:
„Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.“
Uslijed izmjene dokumentacije točka 7. postaje točka 6. i glasi:
„ 6. Dijelovi kataloga proizvođača/tehničke specifikacije/ostala dokumentacija kojom se dokazuje
jednakovrijednost ili kvaliteta ponuđenih proizvoda (ako je primjenjivo) moraju biti na hrvatskom
jeziku“
U točki „5.2. Način izrade ponude“ briše se posljednja rečenica prvog odlomka koja glasi:
„Jamstvo za ozbiljnost ponude je sastavni dio ponude i original jamstva mora biti uložen u prozirnu
plastificiranu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu i numerira sukladno ovoj točki dokumentacije za
nadmetanje.“

U točki „ 5.12. Pregled i ocjena ponuda“ u 6. odlomku briše se 2 alineja koja glasi:
„ - ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno
jamstvo nije valjano ili je preniske vrijednosti“
U točki „ 5.14. Poništenje postupka nabave“ u 3 odlomku briše se alineja 1. koja glasi:
„ - je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu, tj. od procijenjene
vrijednosti nabave“
Navedene izmjene i dopune biti će označene crvenom bojom u tekstu 1. Izmjene Dokumentacije za
nadmetanje.

Zagreb, 04. travnja 2017. godine

Genos d.o.o.

