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OBAVIJEST O IZMJENI I POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 

u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 

za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge 

autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog 

kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na 

objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci 

(Evidencijski broj nabave M-10/2016) 

 

Gospodarski subjekt je dostavio zahtjev za pojašnjenjem troškovnika kako slijedi: 
 
Na str. 17/32, u Prilogu 4 (Troškovnik), navedena je stavka 2. ˝AUTOOPHODNJA PODRUČJA KAMPUSA 
(službena osoba + korištenje službenog vozila 0-24 sata s troškovima goriva i ostalih troškova 
održavanja vozila) 365 dana x 24 sata (raspodjela sukladno modelu 5.). U stupcu ˝Količina˝ navedena 
je stavka od 4.000 sati za razdoblje od godine dana. 
Fond sati za 24/7 službu 365 dana godišnje iznosi 8760 sati. Obzirom da je fond od 4000 sati znatno 
niži od navedenoga, molimo Vas odgovor da li je u pitanju računska greška u troškovniku ili je tekstualni 
(opisni dio) naveden drugačije od stvarnoga radnog vremena? 
 
Odgovor:  
Na temelju dostavljenog zahtjeva za pojašnjenjem troškovnika Naručitelj je ispravio opisni dio stavke 
2. AUTOOPHODNJA PODRUČJA KAMPUSA te sada stoji (službena osoba + korištenje službenog vozila 
0-24 sata subotom, nedjeljom i blagdanom - 110 dana x 24 sata + radnim danom 255 dana x 14 sati, 
ukupno 365 dana s troškovima goriva i ostalih troškova održavanja vozila) te količina umjesto 4000 sati 
sada stoji 6210 sati. Sukladno navedenoj izmjeni promijenila se procijenjena vrijednost te sada iznosi 
800.000,00 kn bez PDV-a. 
 
Također Naručitelj je u Dodatku troškovnika izbrisao tablicu Izvanredno održavanje sustava koja je 
greškom objavljena. 
 
Sukladno navedenim izmjenama mijenja se u točki 6.4. Zahtjeva za prikupljanje ponuda datum dostave 
ponude i otvaranja ponuda umjesto najkasnije do 20. listopada 2016. do 10:00 sati sada stoji do 28. 
listopada 2016. do 10:00 sati. 
 
Mole se ponuditelji da pri pripremi ponuda uzmu u obzir navedene izmjene i troškovnik. 
 

U Rijeci, 12. listopada 2016. 

 

       Ovlaštena osoba naručitelja 

               Patricia Petrović, v.r. 


