Upute za upotrebu standardnog obrasca 14 „Ispravak” (F14)
F14 upotrebljava se za postupke u tijeku u svrhu obavješćivanja o manjim izmjenama u već objavljenim
obavijestima. Obavijesti o ispravku objavljuju se unutar 5 dana od slanja.
„Novi” obrazac F14 (kojim se primjenjuju Direktive iz 2014.) mora se upotrebljavati za ispravljanje obavijesti
objavljenih upotrebom „starih” (Direktive iz 2004.) ili „novih” (Direktive iz 2014.) obrazaca.
1.

2.

F14 upotrebljava se za obavješćivanje o manjim izmjenama. Napominjemo da obavijest mora biti ponovno
objavljena ako postoje znatne izmjene. F14 NE smije se upotrebljavati za:


izmjenu vrste ugovora,



izmjenu vrste postupka,



izmjenu upućivanja na direktivu,



uvođenje grupâ i izmjenu broja grupâ,



poništavanje obavijesti o nadmetanju (standardni obrazac F02).

F14 upotrebljava se za obavješćivanje o izmjenama u već objavljenim obavijestima


Izmjene koje se uvode obrascem F14 upućuju samo na obavijesti koje su prethodno objavljene na TEDu. Molimo dostavite uputu na povezanu izvornu obavijest koja je objavljena na TED-u.



Molimo jasno naznačite povezani odjeljak i broj stavka u izvornoj obavijesti koji se izmjenjuje.



Tekst koji se izmjenjuje u dijelu „umjesto” mora točno odgovarati tekstu koji je objavljen u povezanoj
izvornoj obavijesti.
Napomena: za više izmjena, znak „+” daje mogućnost otvaranja dodatnih kategorija „umjesto”.

3.

F14 upotrebljava se za obavješćivanje o izmjenama u obavijestima


4.

5.

Obrazac F14 ne upotrebljava se za uvođenje izmjena u dokumentaciji za nadmetanje (tehničke
specifikacije). No, moguće je upotrijebiti točku VII.2) „Ostali dodatni podaci” ISKLJUČIVO u svrhu
informiranja o postojanju izmjena u dokumentaciji za nadmetanje.

F14 upotrebljava se tijekom postupaka u tijeku


F14 više se ne upotrebljava za obavješćivanje o nepotpunim ili neuspješnim postupcima. To se radi s
pomoću obrasca za obavijesti o dodjeli ugovora (F3, F6…), u kojem se može naznačiti nesklapanje, po
grupama, u odjeljku V.1.



F14 ne upotrebljava se za obavješćivanje o izmjenama ugovora/koncesije tijekom njegova/njezina
trajanja. U tu svrhu molimo upotrijebite obrazac F20.

Obavijesti o ispravku objavljuju se unutar 5 dana od slanja.


Ako se ispravkom uvode izmjene u pozivu na nadmetanje, molimo osigurajte gospodarskim subjektima
dovoljno vremena da te izmjene uzmu u obzir prije dostavljanja ponude i, prema potrebi, produljite
rok za dostavu.



Ako se izmjenama zahtijeva produljenje rokova, uzmite u obzir da to može utjecati na druge
prethodno objavljene rokove.

Datum verzije 10.6.2020.

