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

URBROJ: 001-02-20-8 

Zagreb, 30. studeni 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 

Oprema za mjerenje i kontrolu: Evaporator i ultrabrza kamera – PONOVLJENI POSTUPAK 

objavljenog 20. studenog 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: VV-R-13/2020 

 

Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opreme za mjerenje i 

kontrolu: evaporator i ultrabrza kamera temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu 

sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o 

nabavi. 

 

CPV oznaka i naziv: 38424000-3 Oprema za mjerenje i kontrolu 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 20. studenog 2020. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 27. studenog 2020. godine 

 

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 

NARUČITELJA 

 

1. Gospodarski subjekt 

 

U prethodnom savjetovanju objavljenom 20.11.2020., int. oznaka VV-R-10/2020, Naziv: Oprema 

za mjerenje i kontrolu: Evaporator i ultrabrza kamera – PONOVLJENI POSTUPAK, u 

predloženoj Dokumentaciji o nabavi pod točkom 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude, navodite 

kako će biti prihvaćeno jamstvo u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa. 
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U prošlom natječaju ste uz ta dva oblika, prihvaćali i jamstvo u obliku bjanko zadužnice, stoga 

predlažemo da taj oblik vratite i u ovaj ponovljeni postupak. 

 

NARUČITELJ: 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te upotpunjuje Dokumentaciju o nabavi u 

točki 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude i dodaje bjanko zadužnicu kao sredstvo jamstva za 

ozbiljnost ponude, kao i u točki 7.4.2. i 7.4.3. kako bi u potpunosti uskladio vrstu, sredstvo i uvjete 

jamstva prvobitnom postupku javne nabave. 

 

Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, Ponuditelj može dostaviti 

bjanko zadužnicu na obrascu propisanom Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 

115/12, 82/17) kojom daje suglasnost da se zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se 

novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno 

s računa isplate vjerovniku. Bjanko zadužnica mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.  

 

 

Također, Naručitelj napominje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima kako je sukladno 

VI. izmjeni i dopuni plana nabave Instituta za fiziku, evidencijski broj nabave VV-R-10/2020 

Oprema za mjerenje i kontrolu: Evaporator i ultrabrza kamera – PONOVLJENI POSTUPAK 

promijenjen u VV-R-13/2020. 


