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02.06.2016. 
IZMJENA br. 1 

 
natječajne dokumentacije za nabavu radova na Sanaciji usjeka na pruzi Zagreb - Rijeka  

SUCRE-HZI-W-NCB-1.1.1.1.13.-2/2016 
 
SVIM DRUŠTVIMA KOJI SU OTKUPILI NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU 
 
 
 
Poštovani  
 

 
Pozivamo se na gore spomenuti projekt i postupak nacionalne javne nabave za nabavu radova na Sanaciji usjeka na 
pruzi Zagreb - Rijeka; u skladu s Uputama za ponuditelje, ITB, Odredba 8, Izmjene i dopune natječajne dokumentacije, 
obavještavamo vas da se relevantni dio natječajne dokumentacije, izmjenjuje kako slijedi: 
 

Dio iz natječajne dokumentacije            
Zahtjev iz 
natječajne 
dokumentacije 
izdane 
11.05.2016.  

IZMJENA br. 1 
natječajne dokumentacije izdane 
11.05.2016. 

U obrascu jamstva za ozbiljnost 
ponude navedeno je da će jamstvo 
isteći: „.... (c) tri godine od datuma 
izdavanja ovog jamstva...“ 
Prema uputama za ponuditelje (ITB), 
točka 19. navedeno je da: „Jamstvo za 
ozbiljnost ponude vrijedi 28 dana 
nakon prvotnog važenja ponude“. U 
natječajnim podacima (BDS), točka 
18.1. navedeno je da razdoblje važenja 
ponude 120 dana. Sukladno 
navedenom, molimo Vas da se iz 
obrasca jamstva za ozbiljnost ponude 
izbaci točka u kojoj se navodi da će 
jamstvo isteći tri godine od datuma 
izdavanja te da se navede da je rok 
valjanosti jamstva 120+28 dana od 
dana otvaranja ponude, sukladno 
dokumentaciji za nadmetanje. 

 

Odjeljak IV, 
Natječajni 
obrasci, 
Obrazac jamstva 
za ozbiljnost 
ponude 

Novi Obrazac Jamstva za Ozbiljnost 
ponude nalazi se u prilogu ove Izmjene 

 
 
Svi ostali uvjeti naznačeni u natječajnoj dokumentaciji ostaju nepromijenjeni. 
 
S poštovanjem, 
 
Dragana Drobac



2 
 

 

Obrazac Jamstva za Ozbiljnost Ponude (Jamstvo Banke) 

 [Zaglavlje Jamca ili SWIFT identifier code]  

Korisnik:   

[Umetnite ime i adresu Naručitelja]   

Poziv za podnošenje ponuda br. _[umetnite referentni broj Poziva za dostavu ponuda]  

Datum:  [Umetnite datum izdavanja] 

JAMSTVO PONUDE br. [Umetnite referentni broj jamstva]  

Jamac:  _[Umetnite ime i adresu mjesta izdavanja, osim ako nije naznačeno na zaglavlju] 

Obaviješteni smo da [umetnite ime Ponuditelja, što će u slučaju Joint Venture-a biti naziv Joint 

Venture-a (već pravno ustrojeni ili budući) ili imena svih članova Joint Venture-a] (u daljnjem 

tekstu „Podnositelj“) je podnio ili će podnijeti Korisniku svoju ponudu (u daljnjem tekstu 

„Ponuda“) za izvršenje [umetnite opis Ugovora] u okviru Poziva za dostavu ponuda br. 

[umetnite broj] (“Upute za ponuditelje”).  

Nadalje, poznato nam je, da prema uvjetima Korisnika, ponude moraju biti popraćene jamstvom 

ponude. 

Na zahtjev Podnositelja, mi kao Jamac, ovim se neopozivo obvezujemo Korisniku isplatiti bilo 

koji iznos ili iznose koji ne premašuju ukupan iznos od [umetnite iznos slovima] (umetnite iznos 

u brojevima) nakon što zaprimimo valjani zahtjev Korisnika s priloženom izjavom Korisnika, 

koja može biti sadržana u samom zahtjevu ili u posebnom potpisanom dokumentu kao pratećem 

dokumentu zahtjeva ili dokumentu u kojem je opisan zahtjev, u kojem se navodi da je 

Podnositelj: 

(a)  povukao svoju Ponudu tijekom razdoblja valjanosti ponude koju je odredio 

Podnositelj u Pismu Ponude, ili bilo kakvog produljenja iste od strane 

Podnositelja; ili  

(b)  nakon što je obaviješten o prihvaćanju svoje Ponude od strane Korisnika tijekom 

razdoblja valjanosti ponude ili tijekom bilo kojeg produljenja istog razdoblja od strane 

Ponuditelja, (i) nije proveo Sporazum o Ugovoru ili (ii) nije dostavio Jamstvo za Dobro 

Izvođenje Posla, u skladu s Uputama za Ponuditelje u okviru natječajne dokumentacije 

Korisnika.  

 

Ovo će jamstvo isteći: (a) ako je Podnositelj uspješni Ponuditelj, po našem primitku 

primjeraka Sporazuma o Ugovoru potpisanog od strane Podnositelja te Jamstva za Dobro 

Izvođenje Posla izdanom Korisniku u odnosu na takav Sporazum o Ugovoru; ili (b) ako 

Podnositelj nije uspješni Ponuditelj, ovisno što nastupi ranije: (i) našem primitku primjerka 
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Obavijesti Korisnika prema Podnositelju o rezultatima natječajnog postupka; ili (ii) dvadeset 

osam dana nakon Razdoblja Valjanosti.  

U skladu s tim, svaki zahtjev za plaćanje u okviru ovog jamstva mi moramo zaprimiti u gore 

navedenom uredu na taj datum ili prije tog datuma.  

Ovo jamstvo podliježe Jednoobraznim pravilima za Zahtjeve za Jamstva (URDG) 2010 

Revision, ICC Publication No. 758,  

 

 

 

_____________________________ 

[potpis(i)] 

 

Napomena:  Sav koso tiskani tekst (uključujući fusnote) namijenjen je za upotrebu 

prilikom pripreme ovog obrasca, te će biti izbrisan iz konačnog proizvoda.  


