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KLASA: 004-45/20-04/5/16 

URBROJ: 001-02-20-9 

Zagreb, 22. rujna 2020.  

 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj, Institut za 

fiziku, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: Dokumentacija) za predmet 

nabave Ćelije za visoki tlak objavljenog 28. kolovoza 2020. godine na EOJN RH i na Internet 

stranici Instituta za fiziku, objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

Naručitelj:  

Institut za fiziku 

Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb 

OIB: 77627408491 

 

Evidencijski broj nabave: MV-R-04/2020 

 

Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave ja nabava ćelija za visoki tlak 

temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i 

ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi. 

 

CPV oznaka i naziv: 44610000-9 Spremnici, rezervoari, kontejneri i posude pod tlakom 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 28. kolovoza 2020. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 07. rujna 2020. godine 

 

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODRSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 

NARUČITELJA: 

 

1. Gospodarski subjekt: 

 

Zaprimili smo dokumentaciju o nabavi i koristimo period za prethodno savjetovanje za upit 

koji se odnosi na dokazivanje sposobnosti GS za sudjelovanje na javnom natječaju.  

 

U prvom dijelu natječaja svi dokazi se autocertificiraju putem ESPD i taj dio je u potpunosti 

jasan. Ukoliko GS bude izabran kao najpovoljniji ponuđač u dokumentaciji slijedi da je dužan 

u roku ne kraćem od 5 dana podnijeti neovjerene preslike dokumentacije koje je već 

certificirao u ESPD.  

To je dokumentacija koju u svakoj zemlji izdaje sudsko, upravno, gospodarsko ili neko drugo 

nadležno tijelo.  



 

Stranica 2 od 4 
 

Obzirom da se naša tvrtka nalazi u Italiji sa svojim sjedištem mi glavnu dokumentaciju 

možemo eventualno na poseban zahtjev dobiti na engleskom. Naš upit se odnosi na tu 

problematiku. Da li možemo dostaviti tu dokumentaciju na Engleskom ili Talijanskom jeziku?  

 

Trebaju li ti dokumenti biti prevedeni na Hrvatski jezik i ako da, da li trebaju biti ovjereni? U 

vašoj dokumentaciji o nabavi nismo našli na rješenje koje se odnose na naš upit te Vas 

molimo da nam odgovorite i razjasnite što trebamo eventualno učiniti po tom pitanju. 

  

Naručitelj: 

 

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi u točki 6.7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE 

IZRAĐUJE PONUDA definirao da ako su neki od dijelova ponude traženih Dokumentacijom 

o nabavi na nekom od stranih jezika, Ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom 

jeziku dostaviti i prijevod na hrvatski jezik navedenog dokumenta. 

 

Dakle, u slučaju da ste ocjenjeni kao ekonomski najpovoljniji ponuditelj i od Vas se zatraže 

ažurirani popratni dokumenti, iste možete dostaviti na talijanskom jeziku uz prijevod na 

hrvatski jezik. 
 

Dostavljeni prijevod ne mora biti ovjeren od strane sudskog tumača. Međutim, u slučaju da 

dostavljeni (neovjereni) prijevod ostavlja nejasnoće i dvojbe koje sprječavaju Naručitelja da 

donese odluku, tada Naručitelj može u svrhu pojašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih 

dokumenata zatražiti dostavu ovjerenog prijevoda isprava i potvrda traženih točkama 3.1.,  

3.2. i 4.1.1. Dokumentacije o nabavi.  

 

 

2. Gospodarski subjekt: 

 

1. Grupa 1: Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstava 

 

1.1. Stavka 3 TS, traži se: 

 

3. 
Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata ne manja od 

10 mm kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata 

 

Molimo promjenu u: 

 

3. 
Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata ne manja od 

5 mm kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata 

 

Naručitelj: 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te je napravio izmjenu tehničke 

specifikacije Grupa 1. Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstava te 

stavka 3. sada glasi Na bočnim stranama ćelija ima minimalno 3 prozora u razini dijamanata 

ne manja od 5 mm kako bi se omogućilo neometano montiranje dijamanata. 

 



 

Stranica 3 od 4 
 

1.2. Stavka 4 TS, traži se: 

 

 

4. 
Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanata nakon što su zalijepljeni u 

volfram karbidna sjedišta te njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju 

 

Molimo promjenu u: 

 

4. 

Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanata nakon što su zalijepljeni u 

volfram karbidna sjedišta ili sjedišta od sličnih nemagnetskih materijala (npr. BeCu) te 

njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju 
 

Pojašnjenje: Almax ima sjedišta od BeCu, ne od WC. 

 

Naručitelj: 

 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta uz dodatak specificiranja 

minimalne tvrdoće materijala korištenih za sjedišta dijamanata od 37 HRC.  

 

Sukladno navedenom, Naručitelj je napravio izmjenu tehničke specifikacije Grupa 1. 

Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje transportnih svojstva te stavka 4. sada glasi 

Moguće je lateralno podešavanje položaja dijamanata nakon što su zalijepljeni u sjedišta te 

njihovo fiksiranje u odgovarajućem položaju, a stavka 11. glasi S ćelijom dolazi par sjedišta 

od volfram karbida ili drugih nemagnetskih materijala (npr. BeCu), tvrdoće ne manje od 37 

HRC kao podloga za dijamante u ćeliji.  

 

 

2. Grupa 5: Dijamantna ćelija za visoki tlak za mjerenje magnetskih svojstava 

 

2.1. Stavka 9 TS, traži se: 

 

9. 

Uz ćeliju  je potrebno isporučiti uređaj za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera 

od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 

mm. 

 

Molimo promjenu u: 

 

9. 

Uz ćeliju  je potrebno isporučiti uređaj za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera 

od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 

mm, ili isporučiti već gotov set sa većim brojem metalnih brtvi koje su promjera od 3 

do 5 mm, od čeličnog lima tvrdoće ne manje od 58 HRC te debljine 0.2 do 0.4 mm 

 

Pojašnjenje: Almax ne nudi uređaj za izrezivanje već isporučuje gotov set sa većim brojem 

brtvi promjera 5 mm, odgovarajuće tvrdoće i promjera 0.3 mm. 

 

Naručitelj: 

 



 

Stranica 4 od 4 
 

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća jer je Naručitelj specificirao potrebu za 

uređajem koji ima mogućnost izrezivanja metalnih brtvi raznih debljina i tvrdoća što je 

neophodno za rad s ćelijom kako bi se pronašao optimalan odnos debljine i tvrdoće brtve za 

dane dijamantne nakovnje. Predložena izmjena, odnosno gotov set ne nudi traženu 

funkcionalnost iz razloga jer je debljina, promjer i materijal brtvi unaprijed određen i ne nudi 

mogućnost variranja. 

 

Naručitelj briše stavku 9. kako bi omogućio gospodarskim subjektima nuđenje minimalnih 

tehničkih specifikacija, ali zbog potreba u provođenju istraživanja Naručitelj nuđenje uređaja 

za izrezivanje metalnih brtvi koje su promjera od 3 do 5 mm od čeličnog lima tvrdoće ne 

manje od 58 HRC te debljine od 0.2 do 0.4 mm prebacuje u nefinancijski kriterij Grupe 5. 

Navedeni uređaj za izrezivanje metalnih brtvi je od iznimne važnosti za Naručitelja jer je 

njegovom upotrebom moguće variranjem tvrdoće i debljine brtve pronaći idealnu 

kombinaciju koja omogućuje postizanje maksimalnih tlakova prilikom mjerenja u dijamantnoj 

ćeliji. U suprotnom bi Naručitelj trebao svaku kombinaciju debljine i tvrdoće brtvi kupovati i 

testirati posebno što je zbog vremena koje je za to potrebno za Naručitelja neprihvatljivo. 

 


