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Broj: 10-231-9/3-1-2022      Zagreb, 30. ožujka 2022. 
Broj nabave: JN 54 - 2022 
 
 
Vezano na upit gospodarskog subjekta za pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda broj: 10-231-9/3-
2022. od 28.3.2022, u jednostavnom o postupku javne nabave opreme za privremenu čuvaonicu za 
provedbu mjera zaštite zbirke inkunabula u Knjižnici HAZU, referentni broj projekta: 74-0078-21 
Naručitelj daje 

PRVO POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA 
 
Na temelju zaprimljenoh zahtjeva od strane gospodarskog subjekta vezano za pojašnjenje Poziva za 
dostavu ponuda -izmjenom Troškovnika, Naručitelj daje objašnjenje kako slijedi.  

Upit gospodarskog subjekta glasi: 

Upit, Pitanja  

shodno Pozivu za dostavu ponuda za nabavu opreme za privremenu čuvaonicu za provedbu mjera 
zaštite zbirke inkunabula u Knjižnici HAZU, ref. broj. projekta: 74-0078-21 i ev.br.nabave JN 54-2022 
molimo Vas pojašnjenje Troškovnika stavke 1 kako slijedi: 
 
1. da promijenite dimenziju stupova u minimalno 30x50 mm (+/- 5%) kako bi više ponuđača moglo 
sudjelovati na ovom nadmetanju. 

2. da promijenite perforirani u razmaku od min 50 mm u min. 35 mm (+/- 5%) te bi time bilo moguće 
finije podešavanje razmaka. 

3. da promijenite razmak između polica bez upotrebe alata s korakom od min. 50 mm u min. 35 mm 
te bi time bilo moguće finije podešavanje razmaka. 

Naručitelj dostavlja sljedeći odgovor na upit gospodarskog subjekta: 

Odgovor na upit:  

Naručitelj daje pojašnjenje za stavku 1. Troškovnika na način da se pojašnjava ta stavka i omogućuje 
se povećanje dozvoljene tolerancije dimenzija, promijenjene tolerancije dimenzija označene su 
crvenom bojom:  

1.Odgovor: Naručitelj je odredio navedenu specifikaciju prema projektiranim tehničkim zahtjevima 
te dozvolio toleranciju od +/-5% kako bi više ponuđača moglo sudjelovati na ovome nadmetanju. 
Slijedom zahtjeva za promjenu od strane potencijalnog ponuditelja odobravamo povećanje 
dozvoljene tolerancije na +/- 10 od specificiranih 40x50 mm, što ostaje u skladu sa projektiranim 
tehničkim zahtjevima a omogućava još većem broju ponuđača sudjelovanje na natječaju.  
 
2.Odgovor: Naručitelj je odredio navedenu specifikaciju prema projektiranim tehničkim zahtjevima te 
dozvolio toleranciju od +/-5% kako bi više ponuđača moglo sudjelovati na ovome nadmetanju. 
Slijedom zahtjeva za promjenu od strane potencijalnog ponuditelja odobravamo povećanje 
dozvoljene tolerancije na +/- 10 od specificiranih min. 50 mm, što ostaje u skladu sa projektiranim 
tehničkim zahtjevima a omogućava još većem broju ponuđača sudjelovanje na natječaju. 
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3. Odgovor: Slijedom zahtjeva za promjenu od strane potencijalnog ponuditelja odobravamo 
toleranciju +/- 10 od specificiranih min. 50 mm, što ostaje u skladu sa projektiranim tehničkim 
zahtjevima a omogućava većem broju ponuđača sudjelovanje na natječaju. 
 

Naručitelj objavljuje izmijenjeni troškovnik te se isti učitava kao obrazac Prilog 5. 
TROŠKOVNIK 1.-ISPRAVLJENI. 

 
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 HRVATSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 


