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Na temelju čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te čl. 11. Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), nastavno 
na nacrt Dokumentacije o nabavi OS-VV-04/20, naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park 
Plitvička jezera“  objavljuje 

 

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
 

• Naziv i OIB Naručitelja: 
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, OIB: 91109303119 

 
• Evidencijski broj nabave: 

OS-VV-04/20 
 

• Predmet nabave: 
Kupnja kave, čaja i srodnih proizvoda za ugostiteljstvo i trgovinu 

 
• Datum početka prethodnog savjetovanja: 

09.12.2020. 
 

• Datum završetka prethodnog savjetovanja: 
14.12.2020. 

 
• Tijekom prethodnog savjetovanja, Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 
 
• Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja zaprimljeni su sljedeći prijedlozi od strane 

gospodarskog subjekta: 
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Pogledala sam prethodno savjetovanje za kavu i pretpostavljam da bi dinamika isporuke za grupu 1 
trebala biti dva puta tjedno, a navedeno je dva puta mjesečno. 
Dinamika isporuke za grupu 1: kava i instant napici za ugostiteljstvo:  
Dinamika isporuke je dva puta mjesečno u sljedećim mjesecima: travanj, svibanj, lipanj, srpanj, 
kolovoz, rujan i listopad. Naručitelj će dostaviti narudžbenice ponedjeljkom za što isporuka 
naručenih količina mora biti obavljena najkasnije u srijedu.  
Dinamika isporuke je jednom mjesečno u sljedećim mjesecima: siječanj, veljača, ožujak, studeni i 
prosinac. Naručitelj će dostaviti narudžbenice ponedjeljkom za što isporuka naručenih količina mora 
biti obavljena najkasnije u srijedu. 
 
ODGOVOR: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je odredio 
dinamiku isporuke sukladno svojim poslovnim potrebama. 

 
 
 
Nastavno uvjetu iz predmeta " Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima" u dijelu " 
2. PODACI O PREDMETU NABAVE 2.1. OPIS PREDMETA NABAVE CPV oznaka: 15860000-4 Kava, čaj 
i srodni proizvodi odabrani ponuditelj mora staviti na raspolaganje Naručitelju 31 aparat i mlinac 
za kavu za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma.  
Vrste aparata: 
 • 8 aparata s dvije (2) grupe  
• 21 aparat s tri (3) grupe  
• 2 aparata s četiri (4) grupe",  
molim Vas odgovor da li je moguća opcija osigurati aparaturu (automatika ili polu automatika) u 
onom broju kojem je neophodna temeljem pregleda na samom mjestu potrošnje (lokaciji aparature), 
procjeni i dogovoru obiju strana odnosno postupno prema potrebama u vremenu trajanja ugovora 
iz razloga: 

• jer je postojeća zatečena profi espresso aparatura ispravna, upotrebljiva i zadovoljava sve 
kriterije za pripravu vrhunskog espresso napitka i ostalih toplih napitaka. Pri tome 
podrazumjevamo komplet profi espresso aparature: espresso aparat, mlinac, depurator  

• u vrijeme trajanja ugovora aparatura bi se postupno zamjenjivala u trenutku kada se za to 
pokaže potreba jer postojeća ne zadovoljava kriterije za pripravu vrhunskog espresso 
napitka ili ostalih napitaka za pripravu iz postojećeg aparata 

Navedenu opciju predlažemo također iz razloga jer je jedan od uvjeta kontinuirano osigurati 
podršku kroz edukaciju (od strane osoba obučenih za to)  i praćenje kvalitete samog napitka te je 
moguće promptno napraviti zamjenu aparature kad se za to ukaže potreba. 
Za dodatna pojašnjenja u vezi našeg upita slobodno nas kontaktirajte. 
 
 
ODGOVOR 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je opisao 
predmet nabave sukladno svojim poslovnim potrebama. 
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1. Vezano na stavke troškovnika u prilogu dostavljam komentare. 

 
Čajevi: 

7. Čaj filter naranča_voćni čaj_55 g-60 
g_kutija 20/1_ omot ne proizvodi se više 

9. Čaj filter tropic_voćni čaj_55-65 g_kutija 
20/1_  omot ne proizvodi se više 

19. Čaj filter uvin H - 50 g  nedostupno 
20. Čaj kadulja_biljni čaj_40 g promjena na 35 grama 
21. Čaj sljezov korijen_biljni čaj _50 g nedostupno 

24. Čaj filter  Darjeeling_crni čaj_65-80 
g_kutija 25/1_omot ne proizvodi se više 

26. Čaj filter Rooibos _naranča_85-95g_kutija 
25/1_ omot ne proizvodi se više 

 
 
 
ODGOVOR 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te sukladno tome mijenja 
troškovnik za grupu 3.  
 
 
ZAKLJUČAK: 
 
U postupku izrade dokumenta sudjelovali su članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i 
službenici Odjela nabave i skladišta. 
 
Sukladno gore navedenom, a temeljem čl. 200. st. 1. ZJN 2016 Naručitelj zaključuje da je 
dokumentacija potpuno jasna, nedvojbena, precizna i razumljiva te izrađena na način da omogući 
podnošenje usporedivih ponuda. 
 
Temeljem svega navedenog Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave. 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Javnom objavom u EOJN RH 
2. Pismohrana, ovdje 

 

 


