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Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku

Odjeljak I: Javni/sektorski naručitelj 

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o. OIB: 39901919995

Poštanska adresa: Mihanovićeva 12

Mjesto: Zagreb Poštanski broj: 10000 Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Služba za fondove EU
Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
Hrvatska
Na pažnju (osoba za kontakt): Dubravka Sovilj

Telefon: 01/4534258

E-pošta: eufunds@hzinfra.hr Telefaks: 01/3782848

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 
Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)      
Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)      

I.2) Vrsta naručitelja

Javni naručitelj           

Sektorski naručitelj                                                                        
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Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj: (kako je navedeno u osnovnoj 
objavi)

Usluga nadzora na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo 
Selo - Križevci

II.1.2) Kratak opis predmeta ugovora ili nabave(a): (kako je navedeno u osnovnoj objavi)

Ugovor će biti sklopljen za uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji 2. kolosijeka 
željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci. 

Nadzorni tim trebaju činiti kvalificirani i iskusni stručnjaci različitih struka kojima je zadatak da obavljaju 
nadzor nad svim ugovorenim radovima do njihova završetka i ishođenja uporabnih dozvola, i to u dvostrukoj 
ulozi:

- Inženjera kako je definirano FIDIC uvjetima ugovora i

- nadzornih inženjera sukladno hrvatskim zakonima.

U timu trebaju obavezno biti stručnjaci u građevinskoj, elektrotehničkoj, strojarskoj i geodetskoj struci, a po 
potrebi za uspješnu financijsku i tehnološku provedbu gospodarski subjekt u svakom trenutku mora osigurati 
rad eksperata drugih profila te obavljanje stručnog nadzora. Stručni nadzor uključuje: nadzor nad 
izgradnjom/rekonstrukcijom građevine, projektantski nadzor i nadzor vlasnika instalacija na zaštiti i 
izmještanju. 

Opći uvjeti ugovora za radove bit će FIDIC opći uvjeti ugovara za građenje (FIDIC crvena knjiga, izdanje 
1999.). Dio ugovora koji se odnosi na signalno-sigurnosne i telekomunikacijske radove bit će usklađen s 
FIDIC općim uvjetima ugovora za opremu i projektiranje-građenje (FIDIC žuta knjiga, izdanje 1999.)

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV):

Glavni rječnik
Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni 
predmet 

71521000-6      

Dodatni 
predmet(i)
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Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka: (kako je navedeno u osnovnoj objavi)

Otvoreni 

Ograničeni 

Ograničeni zbog žurnosti 

Pregovarački s prethodnom objavom 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti 

Pregovarački bez prethodne objave 

Natjecateljski dijalog 

Postupak sklapanja ugovora iz Dodatka II.B 

Izuzeće od primjene Zakona 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni/sektorski naručitelj: (kako je navedeno u osnovnoj objavi, 
ako je primjenjivo)

2-EU/13-DS

IV.2.3) Objava na koju se ova obavijest odnosi: (ako je primjenjivo) 

Broj objave: 2013/S 005-0089887od  29.10.2013

IV.2.4) Datum slanja osnovne objave:  28.10.2013
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Odjeljak VI: Dopunski podaci 

VI.1) Ova obavijest uključuje: (ako je primjenjivo; označite onoliko polja koliko je potrebno)
Poništenje postupka  Ispravak  Dodatne informacije 
VI.2) Podaci o poništenju postupka (ako je primjenjivo; označite onoliko polja koliko je potrebno)

Postupak javne nabave je zaustavljen:

Postupak javne nabave je poništen:

Ugovor nije sklopljen:



 



Postupak se može ponovno objaviti:   Da 

VI.3) Informacije koje se ispravljaju ili dopunjuju: (ako je primjenjivo; kod navođenja mjesta osnovne 
objave na kojem se nalazi tekst ili datum koji se ispravlja ili dopunjuje, molimo uvijek navedite odgovarajući 
odjeljak i broj odlomka osnovne objave)

VI.3.2) 

 U osnovnoj objavi  U dokumentaciji za nadmetanje
(za daljnje informacije molimo 
vidite odgovarajuću 
dokumentaciju za nadmetanje)

 Oboje
(za daljnje informacije molimo 
vidite odgovarajuću 
dokumentaciju za nadmetanje)

VI.3.3) Tekst koji se ispravlja u osnovnoj objavi: (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se 
nalazi tekst koji se 

ispravlja:
Umjesto: Glasi:

VI.3.4) Datumi koji se ispravljaju u osnovnoj objavi: (ako je primjenjivo)

Mjesto na kojem se 
nalaze datumi koji se 

ispravljaju:
Umjesto: Glasi:

VI.3.5) Adrese i kontakt(i) koji se ispravljaju (ako je primjenjivo):

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji se ispravlja (ako je primjenjivo): 

Službeni naziv: OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: Poštanski broj: Država: 

Služba(e) za kontakt: Telefon: 
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Na pažnju (osoba za kontakt): 

E-pošta: Telefaks: 

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa javnog/sektorskog naručitelja: (URL) 

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL) 

VI.3.6) Tekst koji se dopunjuje u osnovnoj objavi (ako je primjenjivo):

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji se 
dopunjuje: Tekst koji se dopunjuje:

VI.4) Ostali dodatni podaci (ako je primjenjivo):

     

(Odjeljak VI. koristiti onoliko puta koliko je to potrebno)

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 11.04.2014 


