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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 za predmet
nabave “Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski hladnjak”, evidencijski broj
nabave VV-09/2019
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Institut za fiziku je dana
19.rujna 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 predmet nabave “Kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijski
hladnjak”, evidencijski broj nabave VV-09/2019, evidencijski broj nabave VV-09/2019.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 24.
rujna 2019. godine. Do isteka roka pristigla je jedna primjedba/prijedlog zainteresiranog
gospodarskog subjekta sljedećeg sadržaja:
Vezano za objavljeno savjetovanje za nabavu Kriostata sa supravodljivim magnetom i
dilucijski hladnjaka, Evidencijski broj nabave: VV-09/2019, ljubazno vas molimo da
napravite promjenu natječajne dokumentacije, kako slijedi:
U točkama
7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi
7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
7.4.4. Jamstvo za povrat avansa

%1

Vi kao Naručitelj tražite za sva jamstva bankovne garancije ili ev. uplatu pologa (točka
7.4.5). Budući se se radi o postupku nabavke vrlo kompleksnog sustava veće vrijednosti
i čiji je rok isporuke vrlo dugačak (predviđen je rok isporuke od 12 mjeseci a sam
postupak javne nabave može trajati i znatno duže), molimo vas da umjesto bankovnih
garancija kao jamstvo uvažite da vam izdamo ovjerene bjanko zadužnice za sva
tražena jamstva, a pogotovo jamstvo za povrat avansa te jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku.
Uvidom u natječaje za slične predmete nabavke u proteklih 12-14 mjeseci, vidjeli smo
da su drugi naručitelji izašli u susret potencijalnim ponuditeljima na taj način, s ciljem
da smanje troškove koštanja jamstava i da ubrzaju procedure izdavanja istih. Bankovne
garancije na takve iznose i rokove izdaju u nešto dužim periodima od strane
komercijalnih banaka. Ovjerene bjanko zadužnice su prihvaćeni dokument jamstava u
domaćem poslovanju.

Odgovor Naručitelja:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta na
način da će dokumentacijom o nabavi odrediti mogućnost dostave jamstva za ozbiljnost
ponude, jamstva za uredno izvršenje ugovora i jamstva za jamstveni rok u obliku bjanko
zadužnice. Naručitelj neće izmjeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu koji se odnosi na
jamstvo za povrat avansa. Naručitelj će odabranom ponuditelju plaćati avansno te bi
prihvaćanjem bjanko zadužnice kod koje je izvjestnost naplata znatno manja u odnosu
na garanciju banke ili uplaćeni polog, naručitelj na sebe preuzeo neprihvatljiv rizik.
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
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