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Izvješće o prethodnom savjetovanju – Forenzičke svjetiljke, 

Baterijska svjetiljka – punjiva, Baterijska svjetiljka za obavljanje 
očevida s punjivom baterijom – LED, Plavi LED bljeskajući izvori 
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Izvješće o prethodnom savjetovanju u postupku javne nabave: 
Forenzičke svjetiljke, Baterijska svjetiljka – punjiva, Baterijska svjetiljka za obavljanje očevida s punjivom baterijom – LED, Plavi LED 

bljeskajući izvori svjetlosti za obilježavanje mjesta nesreće ili nadzora prometa  
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U Zagrebu, 29. lipnja 2017. godine 
 
Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 12/2016), Naručitelj, Ministarstvo 
unutarnjih poslova, nastavno na nacrt Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: 
Dokumentacija) za Forenzičke svjetiljke, Baterijska svjetiljka – punjiva, Baterijska svjetiljka za 
obavljanje očevida s punjivom baterijom – LED, Plavi LED bljeskajući izvori svjetlosti za 
obilježavanje mjesta nesreće ili nadzora prometa objavljuje: 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
U ODNOSU NA NACRT DOKUMENTACIJE ZA  

FORENZIČKE SVJETILJKE, BATERIJSKA SVJETILJKA – PUNJIVA, BATERIJSKA 
SVJETILJKA ZA OBAVLJANJE OČEVIDA S PUNJIVOM BATERIJOM – LED, PLAVI LED 

BLJESKAJUĆI IZVORI SVJETLOSTI ZA OBILJEŽAVANJE MJESTA NESREĆE ILI 
NADZORA PROMETA 

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 020/17 
 

 
Na temelju zaprimljenih upita od strane gospodarskog subjekta, Naručitelj daje sljedeće izvješće 
u odnosu na nacrt Dokumentacije: 
 
 
UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 
Molim javite do kada je rok dostave ponude za navedeni natječaj. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Savjetovanje vezano za predmetni postupak javne nabave trajalo je zaključno do 28.06.2017. 
godine, do kada su zainteresirani gospodarski subjekti mogli dostaviti svoje komentare, 
prijedloge, mišljenja i sl. na adresu elektroničke pošte navedenoj u Dokumentaciji. U Nacrtu 
Dokumentacije se ne navodi rok za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda će biti objavljen 
putem Obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. 
 
UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 
Kao zainteresirani gospodarski subjekt željeli bi imati uvid u sve uzorke ako je moguće kod Vas ih 
pogledati ili da se objave slike uzoraka u dokumentaciji o nabavi. 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Stručna služba ne raspolaže uzorcima. Naručitelj je tehničkim specifikacijama detaljno opisao 
tražene proizvode, a objavom slika i upućivanjem na konkretni proizvod bi narušio načela javne 
nabave. 
 


