
 
 

 

Evidencijski broj: EVV 1/2018 
Split, 22.3.2018. godine 
 

PREDMET: Nabava novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica s tiskom 

- IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Naručitelj Ustanova Des – Split, 114.brigade 14, 21000 Split je dana 14.3.2018. godine u svrhu savjetovanja sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima objavio u EOJN  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/   i na internetskim 

stranicama Naručitelja nacrt Dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave  - Nabava novog fleksografskog 

tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica s tiskom u trajanju do 20.3.2018. godine. 

U predviđenom roku Naručitelj je zaprimio primjedbe, prijedloge i pitanja zainteresiranih gospodarskih 

subjekata. Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je razmotrio sve 

primjedbe, prijedloge i pitanja te izrađuje predmetno izvješće kako slijedi; 

Pitanje 1: 

1.Kod točke 2.5. Mjesto isporuke predmeta nabave 
Navedeno je mjesto isporuke FCO “Ustanova DES” 114.Brigade 14, 21 000 Split. Osiguranje, transport sa 
istovarom i unosom stroja na mjesto instalacije moraju biti uključeni u cijenu ponude. 
 
Naše pitanje glasi: Kako je uopće moguće izračunati trošak unosa stroja na mjesto instalacije, kada nigdje nije 
opisana pozicija na koju bi trebao doći stroj? Planirana pozicija se nalazi u prizemlju ili na katu? Ako je u 
prizemlju, jel osiguran ulaz u tvorničku halu sa kamionom sa rampom ili je potrebno raditi građevinske radove, 
kako bi se osigurao unos opreme na poziciju? Ako postoji ulaz u tvorničku halu, kojih je dimenzija? Je lima 
pragova ili stepenica, koje mogu biti prepreka, pa su potrebni specijalni alati. S obzirom na sve nepoznanice, I na 
nemogućnost određivanja cijene, koja definitivno ne može biti dio planirane cijene, naš prijedlog je da zadnja 
rečenica u točki 2.5. glasi: Osiguranje i transport sa istovarom u skladište kupca moraju biti uključeni u cijenu. 
 
Odgovor: 
Naručitelj odbija prijedlog gospodarskog subjekta. Mjesto isporuke stroja je definirano Dokumentacijom o 
nabavi i to točkom 2.5. Mjesto isporuke predmeta nabave.  
Pristup pogonu je slobodan za  kamion-šleper i viličara, pogon se nalazi u prizemlju ,nema pragova ni stepenica. 
Transportni putevi  od istovara do lokacije stroja su slobodni (dimenzije 3 m x 3.5 m) u cijeloj dužini. Nadalje 
Dokumentacijom o nabavi biti će omogućeno da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu doći na uvid u 
prostorije Naručitelja i pogledati mjesto isporuke i na taj način što preciznije izračunati trošak koji je predmet 
ovog pitanja. 
 
Pitanje 2: 
Kod točke 5.3.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
Navedeno je, da je potrebno dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi u obliku bankovne 
garancije, koje se dostavlja 8 dana od potpisivanja ugovora o javnoj nabavi. 
 
Naš prijedlog glasi da kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavljamo bjanko zadužnicu na iznos. 
Navedenu mogućnost ste omogućili u točki 5.3.1. (jamstvo za ozbiljnost ponude) pa očekujemo da nam isto 
omogućite u točki 5.3.2 kao što znate bankovne garancije iziskuju dodatni trošak koji nije zanemariv tj Trošak 
koji nije i ne može biti uključen u planiranu cijenu  
 
 
Odgovor: 
Naručitelj odbija prijedlog gospodarskog subjekta. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je definirano 
Dokumentacijom o nabavi i to točkom 5.3.2. 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


 
 

 

Pitanje 3.   
Kod točke 5.6. Rok, način i uvjeti plaćanja  
Navedeno je da plaćanje avansa moguće do 85% ugovorene vrijednosti nabave “isključivo” uz jamstvo za povrat 
avansa u obliku bankovne garancije u visini samog avansa, koje se dostavlja kod potpisivanja ugovora o javnoj 
nabavi.  
Naš prijedlog glasi: da kao jamstvo za plaćanje avansa dostavljamo bjanko zadužnicu na iznos . 
Navedenu mogućnost ste omogućili u točki 5.3.1. (jamstvo za ozbiljnost ponude) pa očekujemo da nam isto 
omogućite u točki 5.6. kao što znate bankovne garancije iziskuju dodatni trošak koji nije zanemariv tj.Trošak koji 
nije I ne može biti uključen u planiranu cijenu. 
 
Odgovor: 
Naručitelj odbija prijedlog gospodarskog subjekta. Rok, način i uvjeti plaćanja su definirani Dokumentacijom o 
nabavi i to točkom 5.6. 
 
 
Pitanje 4.  
Kod točke 5.6. Rok, način i uvjeti plaćanja 
S obzirom da znate da je plaćanje prema proizvođačima 100% avansno, naš prijedlog je da plaćanje bude prema 
sljedećem: 
Plaćanje će se vršiti dinamikom: 
- 90% ; nakon isporuke stroja naručitelju na mjestu instalacije stroja 
- 10% ; 30 dana nakon puštanja u rad stroja, te završene obuke radnika naručitelja o čemu će se sastaviti 
primopredajni zapisnik koji mora biti ovjeren od ovlaštene osobe naručitelja. 
 
Plaćanje avansa je obavezno do 90 % ugovorene vrijednosti nabave isključivo uz jamstvo za povrat avansa u 
obliku bianco zadužnice u visini samog avansa, koja se dostavlja kod potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a 
plaćanje se izvodi odmah slijedeći dan po potpisu ugovora. 
 
Odgovor: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i mijenja Dokumentaciju o 
nabavi na način da prihvaća dio prijedloga i mijenja: 
 
Plaćanje će se vršiti dinamikom: 
- 90% ; nakon isporuke stroja naručitelju na mjestu instalacije stroja 
- 10% ; 30 dana nakon puštanja u rad stroja, te završene obuke radnika naručitelja o čemu će se sastaviti 
primopredajni zapisnik koji mora biti ovjeren od ovlaštene osobe naručitelja. 
 
Plaćanje avansa je obvezno do 90% ugovorene vrijednosti nabave isključivo uz jamstvo za povrat avansa u 
obliku bankovne garancije u visini samog avansa, koja se dostavlja kod potpisivanja ugovora o javnoj nabavi. 
 
 
Pitanje 5.  
Kod tehničke specifikacije molimo izbaciti jačinu zvuka, s obzirom da će gluhe osobe raditi sa strojem, upitna je 
bitnost navedenog podatka. Sami ste čuli prilikom posjeta koliko je stroj glasan. 
 
Odgovor: 
Naručitelj uvažava traženje gospodarskog subjekta i izbacuje jačinu zvuka. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Pitanje 6.  
Kod tehničke specifikacije pod OSTALO molimo izbacite: 
Set svih potrošnih materijala potrebnih za probnu proizvodnju (boje, ljepila, plastične folije - prozorčić, ulja, 
maziva,…) 
Ništa od ovoga mi ne posjedujemo, a vi to sve imate u dosadašnjoj proizvodnji.  
 
Odgovor: 
Naručitelj djelomično prihvaća traženje gospodarskog subjekta i mijenja dio „Set svih potrošnih materijala 
potrebnih za probnu proizvodnju (boje, ljepila, plastične folije - prozorčić, ulja, maziva,…)“  u  
Materijal(plastična folija i pripadajuće ljepilo) za probnu proizvodnju vrećica sa plastičnim nadomjestkom 
(prozorčićem) „ hotmelt  pištolj“ sistemom . 
 
 
Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj izvješće o prethodnom 
savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje kroz EOJN-e, 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ , te na internetskim stranicama Naručitelja.  

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

