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SUPPLY CONTRACT NOTICE / OBAVIJEST O NABAVI ROBE 

PUBLIC PROCUREMENT OF SUPPLY/POSTUPAK NABAVE ROBE: 

Nabava 5 video EEG-a sa softverom za EEG analizu 

 

Hrvatski zavod za hitnu medicinu 

Planinska 13, 10000 Zagreb, Hrvatska 

 

Publication reference/ Broj objave: IPA 1/2019 

 

 

PITANJE 1: 

1.  Obrazac garancije za ozbiljnost ponude 

U dijelu  tekstu obrasca navodi se slijedće: 

“….za plaćanje Ugovarateljnom tijelu iznosa od <iznos jamstva za ozbiljnost ponude>, pri čemu taj 

iznos predstavlja jamstvo predviđeno člankom 11. Obavijesti o nabavi robe.” 

  

Točka 11. Obavijesti o nabavi robe, definira Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

Traženi iznos za jamstvo za uredno ispunjenje ugovora je 5% od iznosa ugovora. 

Traženi iznos za jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno točki 10. Obavijesti o nabavi robe je 1% 

vrijednosti ponude. 

  

Molimo pojašnjenje da li jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti bankovna garancija na iznos 1% ili 

5 %. 

Da li se postotak računa na vrijednost ponude/iznos ugovora sa PDV-om ili bez PDV-a? 

 

ODGOVOR 1: 

1. Traženi iznos za jamstvo za ozbiljnost ponude je 1% vrijednosti ponude (kao što je navedeno 
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u točki pod naslovom Tender guarantee / Jamstvo za ozbiljnost ponude 

 

Postotak se računa na vrijednost ponude bez PDV-a. 

 

 

PITANJE 2: 

2. U točki 20.  Obavijesti o nabavi robe navodi se da sva pisana korespondencija mora bit na 

engleskom ili hrvatskom jeziku. 

Molimo uputu da li svi dokumenti u ponudi moraju biti na jednom od jezika ili dio dokumenata u 

ponudi može biti na hrvatskom dio na engleskom jeziku? 

 

ODGOVOR 2: 

U skladu s predmetnom točkom 20., dio dokumenata može biti na hrvatskom, a dio na engleskom 

jeziku.   
 


