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SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Građevinski 
radovi CALT“, evidencijski broj nabave R-01/2019 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Institut za fiziku je dana 
31. svibnja 2019. godine u EOJN RH objavio nacrt dokumentacije o nabavi s opisom 
predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje 
ugovora za postupak javne nabave „Građevinski radovi CALT“, evidencijski broj 
nabave R-01/2019. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 05. 
lipnja 2019. godine. Do isteka roka pristigla je jedna primjedba/prijedlog 
zainteresiranog gospodarskog subjekta sljedećeg sadržaja: 

Molim da se u dokumentaciji o nabavi EV.br.n.: R-01/2019, u točki 2.6. Kriteriji 
mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti/Upućivanje na marku ili izvor, ukloni obveza 
dokazivanja jednakovrijednosti u postupku davanja ove ponude s proizvođača/marke/
tipa robe ili norme koja je upisana u troškovniku.  

Sukladno prethodnome molimo da se iz troškovnika uklone proizvođači/marke/tip robe i 
pozivanja na njihove tehničke specifikacije bez navođenja tehničkih specifikacija i 
raspona prihvatljivosti.  
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Odgovor Naručitelja: 

Naručitelj primjedbu/prijedlog djelomično prihvaća kako slijedi. 

Ukoliko se Naručitelj poziva na marku ili normu, tada je dužan omogućiti da ponuditelj 
koji nudi drugu marku ili normu ponudi jednakovrijedno rješenje. Dakle, ne radi se o 
obvezi ponuditelja da dokažu jednakovrijednost, nego o pravu ponuditelja koje je 
propisano Zakonom o javnoj nabavi. Budući da je legitimno pravo Naručitelja pozivati 
se na određenu normu i pritom omogućiti ponuditeljima dokazivanje 
jednakovrijednosti, Naručitelj će u dokumentaciji o nabavi zadržati odredbe o 
jednakovrijednosti. 

Naručitelj prihvaća primjedbu/prijedlog u dijelu koji se odnosi na stavke 
troškovnika koje se pozivaju na proizvođača/marku/tip robe te će naručitelj 
izmijeniti troškovnik na način da neće navoditi nazive proizvođača/marke/tipa 
robe. 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak. Temeljem 
članka 198. Zakona o javnoj nabavi i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru 
ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Izvješće o 
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u 
EOJN RH. 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 

Dominik Nizić, dipl.iur.
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