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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 Postrojenje za 
ukapljivanje/recikliranje helija, Grupa I. Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. 
Transportne posude za tekući helij, Grupa V. Baterije za skladištenje plina helija pod 
tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje, 
evidencijski broj nabave VV-06/2019 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Institut za fiziku je dana 
23.kolovoza 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 Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija, Grupa I. 
Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. Transportne posude za tekući helij, Grupa 
V. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za 
tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje, evidencijski broj nabave VV-06/2019. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 02. 
rujna 2019. godine. Do isteka roka pristigla je jedna primjedba/prijedlog zainteresiranog 
gospodarskog subjekta sljedećeg sadržaja: 

- Instalacija: Ponuda bez instalacije, instalacija kao opcija u skolpu ponude 
- Vrijeme isporuke: 20 mjeseci za proizvodnju opreme i 1 mjesec instalacija, 1 mjesec 

puštanje u rad uz obuku (22 mjeseca) 
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Uveti plaćanja: predlažemo sljedeće: 
- 30 % pologa 
- 35 % nakon osnovnog pregleda dizajna (otprilike 4 mjeseca nakon potpisivanja 
ugovora) 
- 30 % nakon isporuke 
- 5 % nakon puštanja u rad 

Sva plaćanja osim 30% pologa trebaju biti putem neopozivih, akreditiva, od strane 
prvoklasne međunarodna banka u korist prodavatelja. 

Odgovor Naručitelja: 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponuda 
bude bez instalacije te da instalacija bude opcija u sklopu ponude jer isporuka i 
instalacija čine jednu tehničku, tehnološku i funkcionalnu cjelinu te je istu potrebno 
ponuditi i odraditi kao takvu. 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da vrijeme 
isporuke bude 20 mjeseci za proizvodnju opreme, 1 mjesec instalacija, 1 mjesec 
puštanje u rad uz obuku (22 mjeseca). Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju o nabavi 
sukladno prihvaćenom prijedlogu. 

Naručitelj djelomično prihvaća predložene uvjete plaćanja: 30 % po potpisu ugovora, 
35 % nakon osnovnog pregleda dizajna, 30 % nakon isporuke te 5 % nakon puštanja u 
rad i to, naručitelj prihvaća plaćanje u 4 faze i u postocima kako je to predloženo od 
strane zainteresiranog gospodarskog subjekta s tim da će osnovu za isplatu i dospijeće 
druge faze od 35% naručitelj posebno definirati u dokumentaciji o nabavi. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da plaćanja 
trebaju biti putem neopozivih akreditiva, od strane prvoklasne međunarodne banke u 
korist prodavatelja. Naručitelj će plaćanje vršiti na temelju valjnog računa, sa poslovnog 
računa naručitelja na poslovni račun odabranog ponuditelja. 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
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