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Rijeka, 16. studeni 2016. godine. 



Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom – hostel za 

mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te razmatranja 

postavljenih prijedloga mijenja se Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi: 

 

I Mijenja se točka 4.2. stavak 2. Dokumentacije za javni natječaj na način da se tekst koji glasi: 

 

„Izabrani ponuditelj mora u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti novčana sredstva iz 

toč. 4.2.1. ovog odjeljka na poseban račun koji će izabrani ponuditelj otvoriti u te svrhe i u daljnjem 

roku od tri radna dana Sveučilištu u Rijeci dostaviti dokaz da je račun otvoren i da su sredstva uplaćena. 

zamjenjuje tekstom: 

 

„Izabrani ponuditelj mora uplatiti novčana sredstva sukladno čl. 4.1. Ugovora o međusobnim odnosima 

i u daljnjem roku od tri radna dana Sveučilištu u Rijeci dostaviti dokaz da je račun otvoren i da su 

sredstva uplaćena.“. 

 

 

Mijenja se članak 4.1. Ugovora o međusobni odnosima na način da se tekst koji glasi: 

 

„Partner je dužan u roku od 45 dana od dan stupanja na snagu ovog Ugovora otvoriti poseban račun 

kod poslovne banke u Hrvatskoj radi provedbe ovog Ugovora i uplatiti iznos od 7.000.000,00 kn 

(sedammilijuna kuna) na taj poseban račun te u daljnjem roku od tri radna dana dostaviti Sveučilištu 

dokaz da je takav račun otvoren i da je uplaćen navedeni iznos. Navedena sredstva moraju biti strogo 

namjenska i mogu se koristiti isključivo radi provedbe ovog Ugovora.“ 

 

zamjenjuje tekstom: 

 

„Partner je dužan u roku od 105 dana od dan stupanja na snagu ovog Ugovora otvoriti poseban račun 

kod poslovne banke u Hrvatskoj radi provedbe ovog Ugovora i uplatiti iznos od 25% (dvadeset i pet 

posto) od ukupnog iznosa predviđenog glavnim projektom i troškovnikom na taj poseban račun te u 

daljnjem roku od tri radna dana dostaviti Sveučilištu dokaz da je takav račun otvoren i da je uplaćen 

navedeni iznos. Navedena sredstva moraju biti strogo namjenska i mogu se koristiti isključivo radi 

provedbe ovog Ugovora.“. 

 

II Obzirom na prethodne izmjene mijenja se točka 6.5. Dokumentacije za javni natječaj u stavku 

1. i 3. tako da isti sada glase: 

 

„Ponude se dostavljaju na adresu naručitelja: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 

Rijeka, najkasnije do 25.11.2016. godine u 12:00 sati, bez obzira na način dostave. 

 

Javno otvaranje ponuda bit će održano 25.11.2016. godine u 12,05 sati u prostorijama Rektorata 

Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Soba broj 13.“ 

 

Sve ostale odredbe Dokumentacije za javni natječaj ostaju neizmijenjene. 

 

III Vezano uz upit da li sredstva iz članka 4.1. Ugovora o međusobnim odnosima mogu biti 

položeni i u nekoj od banaka unutar EU ističemo da je to moguće u trenutku slanja ponude gdje se 

točkom 4.2. Dokumentacije za javni natječaj traži dokaz o raspoloživosti sredstava (radi toga je i u toj 

točki određen način preračuna iz strane valute u HRK), no u trenutku provedbe Ugovora o međusobnim 



odnosima ta sredstva (25% od ukupno predviđene investicje) trebaju biti u Hrvatskoj, strogo namjenski 

određena, a osim toga i posao se obavlja u Hrvatskoj vezano uz nekretninu u Hrvatskoj tako da to 

predstavlja jedan od uvjeta ovog natječaja gdje izabrani ponuditelj i na taj način dokazuje svoju 

financijsku snagu i mogućnost provedbe Ugovora. 

 

IV Vezano uz upit potencijalnog ponuditelja kojim se traže izmjene članka 6.2. Ugovora o 

međusobnim odnosima gdje bi se na prvotni cjenik izbacila prethodna suglasnost Sveučilište u Rijeci 

na cjenik očitujemo se kako slijedi: 

 

Iz članka 6.2. proizlazi da su određeni maksimumi cijena, no ne i što ta cijena u sebi sadržava, tj. cijena 

je djelomično određena i mora sadržavati potrošnju vode, električne energije, grijanja/hlađenja sobe, 

korištenje kuhinje, te čišćenje zajedničkih prostora, no ostavljeno je na raspoložbu izabranom 

ponuditelju u cijenu uključiti i dodatne usluge ili te usluge naplaćivati zasebno (fiksnu ili wi-fi Internet 

vezu, čišćenje sobe i sl.). Osim toga, u ovom trenutku nije poznato da li će cijena biti maksimalni 900,00 

kn, odnosno 1.600,00 kn jer izabrani ponuditelj može odrediti i nižu cijenu, ali se mora i odlučiti da li 

će dodatne usluge uključivati u cijenu ili ne. Ukoliko bi se odlučio da dodatne usluge neće uključivati u 

cijenu tada je potrebno i za taj dio sastaviti cjenik kako bi svi studenti koji odaberu korištenje tih 

dodatnih usluge imali istu cijenu pojedine usluge. 

 

Stoga smatramo da nije moguće udovoljiti prijedlogu potencijalnog ponuditelja. 

 

V Potencijalnim ponuditeljima koji su preuzeli ili koji će preuzeti Dokumentaciju za javni natječaj 

dostavit će se ispravljeni tekst Dokumentacije za javni natječaj i Ugovora o međusobnim odnosima koji 

će ponuditelji potpisati i priložiti uz ponudu sukladno točki 5.1. a) 6.e) Dokumentacije za javni natječaj. 

 

Ova izmjena objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci kao dopuna Dokumentacije za 

javni natječaj. 

 

      Povjerenstvo za provedbu javnog natječaj 

 


