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KLASA: 004-45/21-04/5/04 

URBROJ: 001-02-21-9 

Zagreb, 2. srpnja 2021.  

 

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 

Optički stolovi, uređaji za kontrolu protoka zraka i instrumenti za precizno pozicioniranje za 

CALT – PONOVLJENI POSTUPAK – Grupa 1, objavljenog 13. svibnja 2021. 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-09/2021 

 

Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave ja nabava instrumenata za precizno 

pozicioniranje za CALT temeljem iskazanih potreba Naručitelja, a u svemu sukladno tehničkim 

specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi. 

 

CPV oznaka i naziv: 38300000-8 Mjerni instrumenti 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 13. svibnja 2021. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 21. svibnja 2021. 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 

 

Nakon što smo proučili nacrt dokumentacije za nabavku Optički stolovi, uređaji za kontrolu 

protoka zraka i instrumenti za precizno pozicioniranje za CALT (Evidencijski broj nabave: VV-R-

09/2021) primijetili smo nekoliko zahtjeva tehničkih specifikacija za Grupu 1 - Instrumenti za 

precizno pozicioniranje , koji nam nisu u potpunosti jasni ili logični. Kako smo zainteresirani za 

sudjelovanje, podnosimo primjedbe na objavljene zahtjeve sa željom ,da vam ponudimo najbolji 

mogući sustav . Ukoliko je Vaša namjera objaviti otvoreni postupak JN sukladno zakonu, na kojem 
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može jednakopravno sudjelovati više ponuđača sa jednakovrijednim rješenjima dajemo i 

prijedloge popravka na objavljeni Nacrt dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka 

javne nabave za predmet nabave: 

 

1) Primjedbe na objavljene Tehničke specifikacije za Grupu Instrumenti za precizno 

pozicioniranje i Prijedlog promjene DoN-Tehničkih specifikacija 5.5,5.6 i 5.7 

2) Primjedbe na objavljene Tehničke specifikacije za Grupu Instrumenti za precizno 

pozicioniranje i Prijedlog promjene DoN-Tehničkih specifikacija 6.6 

 

OBRAZLOŽENJE: 

U predviđenoj Dokumentaciji o nabavi Predmeta nabave: Optički stolovi, uređaji za kontrolu 

protoka zraka i instrumenti za precizno pozicioniranje za CALT za Grupu 1 Instrumenti za 

precizno pozicioniranje Tehničke karakteristike željeli bi, da zahtjeve formulirate na način, da se 

omogućava odabir iz više ponuda sa jednako kvalitetnim ili boljim rješenjima. 

 

Primjedbe: 

 

1.) Za vaš zahtjev kod točke 5.5 ocjenjujemo, da je u potpunosti koreliran sa zahtjevima u 

točkama 5.6 i 5.7. Naša ocjena temelji na našem poznavanju korelacija između 

Horizontalne/vertikalne ravnosti i kuta rotacije pokretne funkcionalne točke oko osi u 

ravnini translatora po horizontalnoj ili vertikalnoj liniji na smjer pomaka istog. U vašem 

zahtjevu za horizontalnu / vertikalnu ravnost tražite vrijednost ±5μm, dok u točkama 5.6 i 

5.7 dopuštate puno veću vrijednost rotacije pomaka oko osi navedeno u μrad. 

Ukoliko preračunamo vrijednosti rotacije oko osi iz rad u pomake ravnine dobijemo dosta 

različite vrijednosti od zahtijevanoga. Kod dozvoljenog pomaka ravnine traži se dosta 

zahtjevniji uvjet. 

 

2.) Kod vašeg zahtjeva u TS 6.6 traži se za Linearni translator s pomakom brzina bez tereta 

od 50mm/s. Ovaj zahtjev je direktno koreliran na zahtjev 6.7 – prikladan za pomicanje 

terete od 5kg (50N). Ponuditi vam želimo Linearni translator koji je prikladan za 

pomicanje i dvostruko većih tereta, koji vam omogućava dodatne mogućnosti. Tehnički 

detalji kao što je brzina pomaka bez tereta obično je direktno korelirana sa nosivosti – 

prikladnošću za neku težinu tereta. 

 

U slijed mogućih minimalnih promjena zahtjeva iz TS sa mogućnošću dobivanja što bolje kvalitete 

i funkcionalnosti predlažemo promjene-popravak tehničkih zahtjeva za Grupu 1. Predlažemo 

sljedeće promjene: 

 

1. Da se zahtjev 5.5 spoji sa zahtjevima 5.6 i 5.7 u jedan zahtjev, koji omogućava ispunjenje 

ili zahtjeva kuta rotacije pokretne funkcionalne točke oko osi ILI zahtjeva horizontalne i 

vertikalne ravnosti, kako su jedni i drugi korelirani, a ne nužno (obično) i istovremeno 

zahtijevani. Ukoliko takav zahtjev nije izvodljiv/primjenljiv predlažemo, da se točka 5.5 

briše iz zahtjeva, jer obično svi proizvođači specificiraju podatke o odstupanjima u μrad. 
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2. Da se zahtjev 6.6 promjeni na način da glasi: Maksimalna brzina bez tereta je 40 mm/s ili 

veća, jer se samim time dobije na mogućnosti/prikladnosti pomicanja više nego dvostruko 

težih tereta. 

 

Naručitelj – odgovor na prijedlog 1.: 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. U skladu s prihvaćenim prijedlogom, 

Naručitelj je izbrisao zahtjev za horizontalnu i vertikalnu ravnost, odnosno stavke 5.5., 6.5. i 8.5. 

tehničkih specifikacija za Grupu 1. 

 

Naručitelj – odgovor na prijedlog 2.: 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. U skladu s prihvaćenim prijedlogom, 

Naručitelj je promijenio stavku 6.6. Tehničkih specifikacija i ona sada glasi  

6.6. Maksimalna brzina bez tereta od 40 mm/s ili veća  

 

 

 

Napomena: 

 

Iako su prihvaćene primjedbe i prijedlozi gospodarskog subjekta, Naručitelj neće provoditi novo 

prethodno savjetovanje. 

 

Naime, sukladno članku 9. stavak 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) nakon okončanja prethodnog 

savjetovanja Naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke 

specifikacije, kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterij za odabir ponude i 

posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. 

 

S obzirom na to da je Naručitelj gore prihvaćene izmjene proveo na način da je obrisao određeni 

tehnički zahtjev te proširio raspon brzine bez tereta Naručitelj smatra da izmjene nisu značajne. 

 


