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OBAVIJEST O IZMJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE br. 1 

 

 

 
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/2018 

 

Naziv nabave: Nabava industrijskog ulja i maziva 

 

POSTUPAK NABAVE: OBAVIJEST O NABAVI – JAVNO NADMETANJE 
 
 

Projekt: „Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju“ 

 

Šifra projekta: KK.01.2.1.01.0082. 

 

 
Podaci o Naručitelju  

Naručitelj  Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. 

Adresa  Strma ulica 11, 10432 Lug Samoborski     

OIB: 67790968301 

Telefon   +385 1 3430 200 

 

 Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima  
Ime i prezime  Branimir Legac 

Telefon  +385 1 3497 502 

Email:  legac.b@feroimpex.hr  

 
Ovom izmjenom se mijenja ukupna količina predmeta nabave te se sukladno tome 

mijenja i rok i uvjeti isporuke te se određuje novi rok za dostavu ponuda.  
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IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE  
 

1. Obavijest o nabavi 05/2018 
 

Budući da se ovom izmjenom produžuje rok za dostavu ponuda, MIJENJA SE ČLANAK 2.3. 

STAVAK 1: 

Umjesto: 

      „ Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 25.01.2019. do 14:00 sati, osobno ili poštom na adresu 

Naručitelja:“ 

          
  Novi tekst glasi: 

      „ Krajnji rok za zaprimjanje ponuda je 13.02.2019. do 14:00 sati, osobno ili poštom na adresu 

Naručitelja:“  

 
2. Dokumentacija za nadmetanje 05/2018 

 

Budući da se mijenjaju količine predmeta nabave, mijenja se rok i način isporuke, MIJENJA SE 

ČLANAK 2.5.: 

Umjesto: 

 “ Roba će se isporučivati Naručitelju u 7 mjesečnih isporuka koje će Naručitelji i dobavljač 

redovito dogovorati. Rok za prvu mjesečnu isporuku je 30 dana od potpisivanja ugovora te 

definiranja detalja prve narudžbe. Ugovor će biti sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci. Krajnji rok 

isporuke je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora “.  

 

  Novi tekst glasi: 

 “ Roba će se isporučivati Naručitelju na sljedeći način: stavke 1, 3 i 4 isporučivat će se u 8 

mjesečnih isporuka, a stavka 2 u 10 mjesečnih isporuka. Detalje mjesečnih isporuka će Naručitelji 

i dobavljač unaprijed dogovorati. Rok za prvu mjesečnu isporuku je 30 dana od potpisivanja 

ugovora te definiranja detalja prve narudžbe. Ugovor će biti sklopljen na razdoblje od 12 mjeseci. 

Krajnji rok isporuke cjelokupne količine predmeta nabave je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora“.  

 

Budući da se produžuje rok za dostavu ponuda, MIJENJA SE ČLANAK 7.3. STAVAK 5: 

Umjesto: 

 “ Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane naručitelja, najkasnije 

do 25.01.2019. godine, u 14 sati. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće 

biti predmetom procjene ponuda. Ponude i dokumentacija priložena uz ponude ne vraćaju se 

ponuditeljima.” 

 

  Novi tekst glasi: 

 “ Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane naručitelja, najkasnije 

do 13.02.2019. godine, u 14 sati. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće 
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biti predmetom procjene ponuda. Ponude i dokumentacija priložena uz ponude ne vraćaju se 

ponuditeljima.” 

3. Prilozi dokumentaciji za nadmetanje 05/2018 
 

Ovom izmjenom natječajne dokumentacije mijenjaju se količine predmeta nabave po sve četiri 

stavke nabave. MIJENJA SE PRILOG 4 PONUDBENI TROŠKOVNIK 

 

Umjesto: 

r.br. Predmet nabave Jedinica 
mjere 

Količina Jedinična 
cijena HRK 
(bez PDV-a) 

Ukupna 
cijena HRK 
(bez PDV-a) 

1. Polusintetičko emulzijsko 
ulje za obradu čelika, 
lijevanog željeza, aluminija i 
obojenih metala. 

Litra 2050 

  

2 Ulje za podmazivanje kliznih 
staza alatnih strojeva 

Litra 410 
  

3 Vodoodbojno sredstvo za 
antikorozivnu zaštitu 
valjčastih i kugličnih 
ležajeva 

Litra 205 

  

4 Koncentrat za preventivnu 
antikorozivnu zaštitu za 
primjenu u proizvodnji 
valjčastih ležajeva 

Litra 205 

  

Ukupna cijena ponude u HRK bez PDV-a – u brojkama:  
Ukupni iznos PDV-a – u brojkama:  

Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om – u brojkama:  

 

  Novi tekst glasi: 

r.br. Predmet nabave Jedinica 
mjere 

Količina Jedinična 
cijena HRK 
(bez PDV-a) 

Ukupna 
cijena HRK 
(bez PDV-a) 

1. Polusintetičko emulzijsko 
ulje za obradu čelika, 
lijevanog željeza, aluminija i 
obojenih metala. 

Litra 16400 

  

2 Ulje za podmazivanje kliznih 
staza alatnih strojeva 

Litra 4100 
  

3 Vodoodbojno sredstvo za 
antikorozivnu zaštitu 
valjčastih i kugličnih 
ležajeva 

Litra 1640 

  

4 Koncentrat za preventivnu 
antikorozivnu zaštitu za 
primjenu u proizvodnji 
valjčastih ležajeva 

Litra 1640 

  

Ukupna cijena ponude u HRK bez PDV-a – u brojkama:  
Ukupni iznos PDV-a – u brojkama:  

Ukupna cijena ponude u HRK s PDV-om – u brojkama:  

 

 

OSTALE OBAVIJESTI 
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Gore navedeni dokumenti zamjenjuju se novim, izmijenjenim dokumentima. 


