Bjelovar, 21.10.2014. godine
Naziv nabave: Nabava opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela (automatski šablonski
printeri i automatski uređaji za montažu SMD komponenti)
Evidencijski broj nabave: RC.2.1.10-0056 - 1

Sukladno točki 1.4. Natječajne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele
ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o.
objavljuje

ODGOVORI NA PITANJA ZAINTERESIRANIH PONUDITELJA
koja su dostavljena u roku tj. najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za predaju
ponuda.

Pitanje 1:
Da li možemo umjesto dostavljanja bankarske garancije izvršiti uplatu jamstvenog pologa na Vaš EUR
račun i dostaviti Vam dokaz o transferu novca na engleskom jeziku?
Odgovor 1:
Pogledati Prvu obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije.

Pitanje 2:
Da li cijene mogu biti izražene u EUR obzirom da prema zakonskoj regulativi o prodaji izvan Poljske PDV
iznosi 0%, te će shodno tome neto i bruto cijena biti jednake?
Odgovor 2:
Vezano za prvi dio pitanja, sukladno točki 2.5. Natječajne dokumentacije cijena ponude u Prilogu I
– Ponudbeni list i Prilogu III – Troškovnik mora biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje Naručitelja
(HRK). Izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno.
U ostaloj dokumentaciji koja čini sastavni dio ponude (Prilog V – Izjava o ukupnom prometu i
Prilog VI – Popis ugovora o isporuci robe), kao i u Ugovoru o nabavi, financijske vrijednosti
također moraju biti izražene u nacionalnoj valuti zemlje Naručitelja (HRK).
Razlog unificiranja obrazaca ponudbene dokumentacije, a samim tim i valute u kojoj se izražava
cijena ponude, je potreba da se postupak usporedbe i ocjenjivanja ponuda učini bržim i
učinkovitijim.

Vezano za drugi dio pitanja koji se odnosi na prikazivanje PDV-a ukoliko je Ponuditelj iz
inozemstva, dajemo sljedeća pojašnjenja.
Robe koje čine predmet nabave u ovom natječaju nisu oslobođene PDV-a bez obzira da li se
nabavljaju iz tuzemstva ili inozemstva, te je Naručitelj dužan prilikom uvoza robe PDV
knjigovodstveno obračunati i iskazati.
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Sukladno Zakonu o PDV-u Republike Hrvatske, Isporučitelj koji je PDV obveznik i koji je iz
inozemstva na računu za Naručitelja ne prikazuje PDV sukladno odredbi Zakona o PDV-u koja
regulira „prijenos porezne obveze / reverse charge“. S druge strane, Isporučitelj koji je PDV
obveznik i koji je iz tuzemstva na računu za Naručitelja prikazuje PDV (25%).
Imajući u vidu prethodno navedeno, Ponuditelji iz tuzemstva u Prilogu I – Ponudbeni list i Prilogu
III – Troškovnik trebaju prikazati cijenu svoje ponude i bez PDV-a i s PDV-om. Ukoliko je riječ o
Ponuditelju iz inozemstva, on cijenu svoje ponude treba prikazati bez PDV-a, pri čemu na mjesto
predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja
prazno.
Naručitelj će u postupku usporedbe i ocjenjivanja ponuda uspoređivati ukupnu cijenu ponude bez
PDV-a.

Pitanje 3:
Sugeriramo da cijene u troškovniku budu iskazane u EUR (protuvrijednost iznosa u HRK). Na ovaj način
bi se dobila bolja ponuda (izbjegava se potreba pretvaranja HRK u PLN a zatim u EUR), a dodatno se
izbjegava rizik tečajnih razlika.
Odgovor 3:
Pogledati odgovor pod br. 2.

Pitanje 4:
U Natječajnoj dokumentaciji, Prilog VIII - Obrazac Ugovora o nabavi, članak 4. Rokovi i uvjeti plaćanja,
točka 4.1. i točka 4.3., navodi se sljedeće:
4. Rokovi i uvjeti plaćanja
4.1 Plaćanje Isporučitelju će se vršiti sljedećom dinamikom: prvo plaćanje u iznosu od 80%
vrijednosti Ugovora će biti izvršeno nakon isporuke robe i obavljenog provizornog prijema robe a
temeljem ispostavljenog računa za taj iznos, dok će finalno plaćanje preostalih 20% vrijednosti
Ugovora biti izvršeno nakon obavljenog finalnog prijema robe a temeljem ispostavljenog računa
za taj iznos.
4.3 Ukoliko je Isporučitelju isplaćen predujam u skladu s uvjetima iz točke 4.2., a ovisno o iznosu
isplaćenog predujma, ostatak iznosa do 80% vrijednosti Ugovora će biti plaćen nakon isporuke
robe i obavljenog provizornog prijema robe a temeljem ispostavljenog računa za taj iznos, dok će
finalno plaćanje preostalih 20% vrijednosti Ugovora biti izvršeno nakon obavljenog finalnog
prijema robe a temeljem ispostavljenog računa za taj iznos.
Prema navedenim stavkama potrebno je ispostaviti dva računa za istu opremu, jedan račun u iznosu 80%
vrijednosti Ugovora i drugi račun u iznosu 20% vrijednosti Ugovora.
Kako su nas obavijestili iz knjigovodstvenog servisa, nije moguće izdati dva računa za istu opremu.
Predlažemo da izmijenite natječajnu dokumentaciju kako bi se izdao jedan račun za vrijednost Ugovora,
sa uvjetima plaćanja:
 80% vrijednosti Ugovora će biti izvršeno nakon isporuke robe i obavljenog provizornog prijema
robe;
 20% vrijednosti Ugovora biti izvršeno nakon obavljenog finalnog prijema robe.
Odgovor 4:
Pogledati Prvu obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije.
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Pitanje 5:
U Natječajnoj dokumentaciji, Prilog VIII - Obrazac Ugovora o nabavi, članak 13. Jamstvo za uredno
izvršenje Ugovora o nabavi, točka 13.1, navodi se sljedeće:
13. Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o nabavi
13.1. Isporučitelj će prilikom sklapanja Ugovora, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana
potpisivanja Ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o nabavi, u iznosu od
deset posto (10%) vrijednosti Ugovora bez PDV-a.
Radi dulje obrade zahtjeva za bankarsku garanciju u Hrvatskoj, da li je moguće produljiti rok za
dostavljanje bankovne garancije na 30 dana ili više?
Odgovor 5:
Pogledati Prvu obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije.

Pitanje 6:
U Natječajnoj dokumentaciji, točka 5.7 Kriterij za odabir ponude i model ocjenjivanja, u ne-cjenovnim
kriterijima uočili jednu malo nelogičnu stavku:
5.7 Kriterij za odabir ponude i model ocjenjivanja
Ne-cjenovni kriteriji
Kriterij 2.8. Prateća dokumentacija



Ponuditelj će prilikom isporuke robe dostaviti samo obvezujuću dokumentaciju zahtijevanu u
Prilogu II - Tehničke specifikacije pod točkom 2.8. (0 bodova)
Ponuditelj će, pored obvezujuće dokumentacije, prilikom isporuke robe dostaviti i tehničku
odnosno servisnu dokumentaciju za opremu i uređaje koji su predmet nabave na engleskom
jeziku (3 boda)

Predlažemo da se servisna i tehnička dokumentacija dostavi na hrvatskom jeziku.
Odgovor 6:
Sukladno potrebama i zahtjevima Naručitelja, i dokument „Upute za montažu, rukovanje i
održavanje“ (koji predstavlja sastavni dio obvezujuće dokumentacije) i dokument „Tehničkoservisna dokumentacija“ (koji predstavlja dodatnu dokumentaciju koja ako se dostavi bit će
dodatno bodovana) trebaju biti na engleskom jeziku kako je definirano u Natječajnoj
dokumentaciji u Prilogu II - Tehničke specifikacije pod točkom 2.8.. Ponuditelji koji navedenu
dokumentaciju dodatno ponude i na hrvatskom jeziku neće imati prednost sukladno kriterijima
ocjenjivanja.

Pitanje 7:
U Prilogu II - Tehničke specifikacije za točku 1.1 Automatski šablonski printer definiran je minimalni
zahtjev ponovljivosti otiska koji eliminira veliku većinu vodećih svjetskih proizvođača šablonskih printera,
te bi Vas molili da razmotrite mogućnost izmjene navedenog zahtjeva.
Odgovor 7:
Pogledati Prvu obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije.

Darko Crha
Kontakt osoba za komunikaciju sa Ponuditeljima
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