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1. Podaci o Naručitelju (NOJN):  
 

 

Naziv naručitelja:   KOŽUL d.o.o. 

Sjedište:    Vinogradska 2g, 35000 Slavonski Brod 

OIB:      99080771351  

Odgovorna osoba:   Ivica Kožul, direktor 

Vrsta pravnog subjekta:  Privatni profitni sektor 

Obveznik PDV-a:   DA 

IBAN:     HR7824020061500068898 

Telefon:    +385 (0)35 490 800 

Telefaks:    +385 (0)35 490 801 

Elektronička pošta: kozul@kozul.hr 

 

 

2. Pitanja i odgovori: 

 

Pitanje 1: (pristiglo 20. listopada 2020. u 14:25 sati)  

„obrać am Vas se temeljem objavljene javne nabave „Mjere energetske uć inkovitosti i 

obnovljivih izvora energije“, evidenćijski broj nabave: K-004, a sukladno natjeć ajnoj 

dokumentaćiji ovim putem najavljujemo obilazak lokaćije od strane nas eg 

zaposlenika__________. Također Vas molim pojas njenje DON-a., odnosno treba li Ponuditelj 

prilikom predaje ponude priloz iti dokaze jednakovrijednosti ili ć e Naruć itelj naknadno 

traz iti najpovoljnijeg Ponuditelja.“ 

 

Odgovor 1: 

Naručitelj je u točki 2.8. Dokumentacije za nadmetanje propisao mogućnost nuđenja 

jednakovrijednih proizvoda za sve stavke Troškovnika u kojima se možebitno navodi 

marka, patent, tip ili kojima se upućuje na određeno podrijetlo, te pretpostavke koje je u 

tom slučaju potrebno zadovoljiti da bi se ponuda smatrala potpunom i važećom. Tako je 

navedeno da ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijedan proizvod, mora na za to 

predviđenim mjestima u Troškovniku, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke 

o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, a temeljem čega naručitelj 

nedvojbeno može utvrditi točno ponuđeni proizvod. Nuđeni jednakovrijedni proizvod 
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mora odgovarati navedenom u Troškovniku, odnosno mora biti istih ili boljih tehničkih 

značajki od proizvoda navedenog u Troškovniku.  

 

Nadalje je propisano da na zahtjev Naručitelja, tijekom postupka ili tijekom izvršenja 

ugovora, gospodarski subjekt mora dokazati da je ponuđeni proizvod jednakovrijedan 

proizvodu navedenom u Troškovniku (izvod iz kataloga, ćertifikat, izvješće o testiranju, 

potvrda koju izdaje nadležno tijelo i slično).  

 

Slijedom navedenog, sukladno ovlaštenju Naručitelja iz toč. 2.8. Dokumentaćije za 

nadmetanje, navodi se da odgovarajuće dokaze jednakovrijednosti ponuditelji trebaju 

dostaviti prilikom predaje svojih ponuda kako bi Naručitelj mogao oćijeniti odgovaraju li 

ponuđeni proizvodi traženim značajkama proizvoda naznačenih u Troškovniku. 


