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Sukladno odredbama Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o 

javnoj nabavi, naručitelj Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

objavljuje dana 26.09.2018. 

 

OBAVIJEST O NABAVI  

Broj nabave: 03/2018  

Naziv nabave: Nabava usluga tehnološkog savjetovanja 

 

1. OPĆE INFORMACIJE  

1.1. Podaci o naručitelju 

Naziv: Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. 

Sjedište: Strma ulica 11, 10432 Lug Samoborski  

OIB: 67790968301 

Telefon: +385 1 3430 200 

Internet stranica: www.feroimpex.hr  

 

Kontakt osoba naručitelja: Branimir Legac 

Telefon: +385 1 3497 502 

Elektronička pošta: feroimpex@feroimpex.hr  

 

1.2. Opći podaci o predmetu nabave  

Predmet nabave je usluga tehnološkog savjetovanja u području preciznog mjerenja metalnih 
izradaka. Tehnološko savjetovanje provoditi će se u tri osnovne faze, (1) Analiza i evaluacija 
postojećih rješenja u području preciznog mjerenja metalnih izradaka iz perspektive 
upotrebljivosti u proizvodnji; (2) Izrada procesnog pristupa implementacije odobrenog rješenja; 
te (3) Sustav praćenja uspješnosti implementacije optimalnog rješenja ključnih pokazatelja i 
praćenje. 

Više informacija o predmetu nabave nalazi se u dokumentaciji za nadmetanje.  

1.3. Naziv projekta u sklopu kojeg se provodi nabava  

Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku industriju (referentna oznaka: 

KK.01.2.1.01.0082) 

1.4. Vrsta- postupka nabave 

Obavijest o nabavi – javno nadmetanje na web stranici www.strukturnifondovi.hr te na 

službenoj mrežnoj stranici naručitelja: www.feroimpex.hr . 

 

2. PRIPREMA I DOSTAVA PONUDA  

2.1. Priprema ponuda  

http://www.feroimpex.hr/
mailto:feroimpex@feroimpex.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.feroimpex.hr/
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Ponuditelji pripremaju ponude sukladno uputama za ponuditelje i prilozima koji su sastavni dio 

Dokumentacije za nadmetanje.  

2.2. Način dostave ponuda  

Preporučeno poštom ili osobno na adresu sjedišta naručitelja. 

2.3. Datum i vrijeme za dostavu ponuda  

Krajnji rok za zaprimanje ponuda je 16.10.2018. do 14:00 sati, osobno ili poštom na adresu 
Naručitelja:  

Feroimpex automobilska tehnika d.o.o. 
Kreše Golika 6 

10090 Jankomir 
 

Sve ponude zaprimljene nakon definiranog roka za dostavu ponuda, smatrat će se 
zakašnjelima i neće se uzeti u razmatranje. Zakašnjele ponude neće se vraćati ponuditelju. 
 
2.4. Jezik ponude 

Ponuditelj svoje ponude dostavlja na hrvatskom jeziku.  

2.5. Dodatne informacije  

Dodatne informacije mogu se zatražiti isključivo pismenim putem na e-mail adresu 

feroimpex@feroimpex.hr najkasnije osam (8) dana prije roka za dostavu ponuda. Naručitelj se 

obvezuje odgovoriti na postavljena pitanja, najkasnije 5 dana prije roka za dostavu ponuda. 

Naručitelj neće pojedinačno odgovarati na postavljene upite, već će javno objaviti sva pitanja 

i odgovore na istom mjestu gdje je objavljena obavijest.  

2.6. Mjesto i datum objave  

U Zagrebu, 26.09.2018.  
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