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EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1004626-05-5-176-21/19 
NAZIV NABAVE: Radovi izgradnje zgrade Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga 

u zajednici 
NABAVA OBJAVLJENA DANA: 9.6.2021. 
 
 

Zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku nabave 
- Objava 

 

ODGOVOR NA PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt postavio je slijedeći upit na koji Naručitelj daje odgovor kako 
slijedi:  
 
PITANJE: Molimo za odgovor da li će natječaj biti poništen ukoliko cijena ekonomski najpovoljnije 
ponude bude veća od procijenjene vrijednosti nabave ili će Naručitelj odabrati takvu ponudu te 
potpisati ugovor o izvođenju radova. 
 
ODGOVOR: 
U Pozivu na dostavu ponuda u točki 5.19. Odluka o odabiru ili poništenju navedeni su slučajevi u kojima 
će Naručitelj poništiti postupak nabave: 

„Naručitelj će poništiti postupak nabave ako: 

- nije pristigla niti jedna ponuda; 

- nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda; 

-  postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su bile 
poznate prije; 

- postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačije obavijesti o nabavi 
i Poziva na dostavu ponuda, da su bile  poznate prije; 

- je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako Naručitelj ima 
ili će imati osigurana sredstva. 

U slučaju poništenja postupka nabave, Naručitelj donosi odluku o poništenju u kojoj će minimalno 
navesti podatke o Naručitelju, predmetu nabave, procijenjenu vrijednost nabave, obrazloženje razloga 



poništenja, rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo, 
te datum donošenja i potpis odgovorne osobe.“ 

Osim toga Naručitelj drži da se postavljeno pitanje ne odnosi na potrebe da se dodatno objasni ili 
izmjeni Poziv na dostavu ponuda ili da se daju dodatne informacije koje bi bile od značaja za 
podnošenje ponude. 

Pozivom je vidljivo propisano kako Naručitelj može postupiti u situaciji koju vi opisujete odnosno da 
može ali ne mora poništiti postupak nabave. Konkretniji odgovor na navedenu hipotetsku situaciju nije 
moguć jer je on stvar odluke Naručitelja tijekom postupka pregleda pristiglih ponuda i odabira 
ekonomski najpovoljnije ponude.  

Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen. 

 

S poštovanjem,  

NARUČITELJ  

HRVATSKI CRVENI KRIŽ 


