
 
 

 
Bijenička cesta 46 .HR . 10000 Zagreb . tel: +385 1 469 8888 . fax: +385 1 469 8890 . e-mail: ifs@ifs.hr . www.ifs.hr 

KLASA: 004-45/21-04/3/17 

URBROJ: 001-02-22-21 

Zagreb, 24. siječnja 2022.  

 

Na temelju članka 6. stavka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova 

za postupke obnove (NN 126/2021) u postupku jednostavne nabave – eDostava s javnom 

objavom poziva prema Zakonu o obnovi i na internetskim stranicama Naručitelja za predmet 

nabave Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku, evidencijski broj 

nabave MV-RA-02/2022, Naručitelj objavljuje  

 

ODGOVORE, DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA 

 

Na temelju upita gospodarskih subjekata, Naručitelj se očituje kako slijedi: 

 

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br. 1. 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODRSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 

NARUČITELJA: 

 

Gospodarski subjekt broj 1: 
 

Pitanje 1 

 

 
 

 

 

Odgovor Naručitelja br. 1: 

 

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća. U stavci 2.3. Troškovnika za Krilo III omaškom 

su navedene jedinice m2 umjesto jedinica m`. U skladu s tim, Naručitelj je ispravio jedinice u 

stavci 2.3. Troškovnika za Krilo III, kako slijedi: 

 



 

Stranica 2 od 3 
 

Prilog 1. Troškovnik, list, KRILO III 

 
 

Pitanje 2 

 

TROŠKOVNIK 

Krilo III 

2. Radovi popravka konstrukcije 

 
 

Odgovor Naručitelj br. 2: 

 

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća. U stavci 2.4. Troškovnika za Krilo III omaškom 

su navedene jedinice m2 umjesto jedinica kg. U skladu s tim, Naručitelj je ispravio jedinice u 

stavci 2.4. Troškovnika za Krilo III, kako slijedi: 

 

Prilog 1. Troškovnik, list, KRILO III 

 



 

Stranica 3 od 3 
 

 

Napomena: 

 

S obzirom na to da Naručitelj radi izmjenu u Prilogu 1. Troškovnik – list III KRILO na način 

da je ujednačio oznaku jedinice mjere s tekstom (opis stavke) te da nije došlo do promjene 

količine, kao i da je rok za dostavu ponuda 27. siječnja 2022. godine u 12:00 sati te da je 

sukladno  članku 6. stavak 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za 

postupke obnove (NN 126/2021) Naručitelj u slučaju bitnih izmjena dužan razmjerno produljiti 

rok za dostavu ponuda za minimalno 3 (tri) dana računajući od dana objave Naručitelj smatra 

da navedene izmjene u stavkama 2.3. i 2.4. KRILA III nisu značajne te neće produljiti rok za 

dostavu ponuda. 

 

  

 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU 


