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SVIM PONUDITELJIMA
PREDMET: IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
U postupku jednostavne nabave zaštitarskih usluga ev. broj MN-03/2022

Poštovani,
Ponuditelj mijenja dio u Pozivu za dostavu ponuda u Prilogu II. u dijelu Tehničkih specifikacija koji je glasio:
Usluge tehničke zaštite:
-u prostoru zgrade Kazališta naručitelja u Rijeci, Ivana Zajca 1.
-u uredskim prostorijama u sjedištu Naručitelja u Rijeci Uljarska 1,
-u prostoru prodaje kazališnih ulaznica u Rijeci, Verdijeva 5a.
-u poslovnom prostoru u Rijeci, Delta 5
briše se dio:
-u poslovnom prostoru u Rijeci, Delta 5.

Shodno navedenom mijenja se i troškovnik prilog br. III, briše se stavka pod rednim br. 4. i sada glasi:

TROŠKOVNIK - PRUŽANJE USLUGA ČUVANJA OSOBA I IMOVINE 2022. godine

Tehnička zaštita

Red.
br.

Tjelesna zaštita

Naziv objekta
m jesečni paušal
bez PDV

1

Zgrada kazališta HNK Ivana pl. Zajca, Ivana Zajca 1

2

Uredski prostori HNK Ivana pl. Zajca, Uljarska 1

3

Blagajna Verdijeva 5a

PDV

ukupno
sa PDV

cijena po satu
bez PDV

ukupno sati
m jesečno

ukupan iznos
bez PDV

PDV

373 h

SVEUKUPNA CIJENA
UKUPNO MJESEČNO - tehnička zaštita, tjelesna, otključavanje / zaključavanje, nadzorni obilasci i intervencije po panik alarmu, bez PDV-a
UKUPNO MJESEČNO sa PDV-om
UKUPNO za 2022. godinu bez PDV-a
UKUPNO za 2022. godinu sa PDV-om

mjesto i datum

Napomena: tjelesna zaštita se ne obavlja u mjesecu kolovozu.
Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jedinične cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika.
Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj ju nudi besplatno obvezan je u tu stavku upisati iznos od 0,00 kuna (nula kuna). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Naručitelj navodi da svi ostali podaci iz Poziva na nadmetanje ostaju nepromijenjeni.

S poštovanjem,

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca

ukupno sa
PDV

