Ur. broj: 4211-150-122/1/2018
Evidencijski broj: H-OS 146/18
Zagreb, 08. ožujak 2018. godine
PREDMET: Nabava goriva putem benzinskih crpki s bezgotovinskim načinom plaćanja (Okvirni sporazum)
- IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
(DALJE U TEKSTU: IZVJEŠĆE)
Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb je dana 02. ožujka 2018. godine s ciljem prethodnog
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 07. ožujka 2018. godine za postupak
javne nabave goriva putem benzinskih crpki s bezgotovinskim načinom plaćanja (Okvirni sporazum), u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr objavio cjelokupnu
Dokumentaciju o nabavi, u daljnjem tekstu: Dokumentacija, za predmetni postupak.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je
zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata kako je navedeno u ovom
Izvješću.
Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je razmotrio pristigle upite, primjedbe i
prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izradio predmetno Izvješće kako slijedi:
1. Pitanje:
Točka 1.5. - Spominje se OS na 4 godine dok je u tekstu na 2 godine. Predlažemo precizirati.
Odgovor:
Naručitelj sklapa Okvirni sporazum na 4 (četiri) godine. Obzirom na to da se radi o pogrešci nastaloj pri izradi
Nacrta dokumentacije, Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju.
2. Pitanje:
Točka 1.7.1. - Predlažemo da se uvjeti nadmetanja - sklapanja OS-a, odnosno, pojedinačnih Ugovora reguliraju
na način kako ne bi bilo potrebe za provedbom ponovnog nadmetanja nakon sklapanja OS-a sa ponuditeljem.
(povezano sa Knjiga 2.1. i 2.2.). Npr: da će OS obvezivati na sklapanje Ugovora, da će njime biti regulirani svi
obvezujući elementi budućeg Ugovora, te da će se sklopiti sa jednim (najpovoljnijim) ponuditeljem (nema
potrebe za 2 prijedloga OS-a, više OS-a i etc...).
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri uvjetima iz Dokumentacije.
3. Pitanje:
Točka 2.7. - Predlažemo da se mjesto isporuke precizira na način da Naručitelju omogućuje odgovarajuću
opskrbu, odnosno da odabrani Ponuditelj treba ponuditi i min. 1 benzinsku postaju u svakoj Županiji RH i Gradu
Zagrebu, koje rade 00-24 h sve dane u godini. Osim ekonomičnosti opskrbe (broj BP-a), značajna je i

teritorijalna rasprostranjenost, odnosno sigurnost i mogućnost opskrbe u svakom trenutku na širokom
području RH (npr. otoci).
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri uvjetima iz Dokumentacije.
Naručitelj je kao kriterij za kvalitativnu ocjenu ponude odredio broj benzinskih pumpi na teritoriju RH.
Naručitelj će izmijeniti točku 6.6. Dokumentacije na način da će nadodati da u sklopu Izjave o broju dostupnih
benzinskih pumpi na teritoriju RH ponuditelj mora dostaviti i popis benzinskih pumpi sa adresama.
4. Pitanje:
Točka 7.4. Predlažemo da se Ponuditeljima omogući izdavanje jamstava, osim u obliku G.B., i/ili u obliku
solemniziranih zadužnica/bjanko zadužnica. Isti su instrumenti, izdani od Ponuditelja sa odgovarajućim
referencama, jednakovrijedni, a istovremeno su Ponuditeljima jednostavniji i praktičniji (ekonomičniji) za
izdavanje. Predlažemo da se iznos jamstva, sukladno ZOJN, navodi bez PDV-a.
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri uvjetima iz Dokumentacije. Iznos jamstva naveden je bez PDV-a.
5. Pitanje:
Prilog 4. (Obrazac izjave o integritetu) - Predlažemo da potpisnici mogu biti i ovlaštene osobe temeljem
punomoći dobivenih od zakonskih zastupnika. Zbog praktičnih i organizacijskih razloga velike tvrtke sa
složenim upravljanjem) dokumente-prilog-izjave (osim nekažnjavanja) iz predmeta JN u pravilu potpisuju
ovlaštenici.
Odgovor:
Obrazac izjave o integritetu mora biti potpisan od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje
gospodarskog subjekta ili osobe koja je opunomoćena od strane zakonom ovlaštene osobe za zastupanje
gospodarskog subjekta. U tom slučaju je potrebno u ponudi priložiti punomoć.
6. Pitanje:
U tekstu se na više mjesta navodi „ Pravilnik o utvrđivanju najviših MP cijena .....“. Isti više nije u primjeni već se
cijene formiraju sukladno Zakonu o tržištu nafte i ................ Predlažemo Pravilnik ne spominjati.
Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će Dokumentaciju uskladiti sa zakonskim odredbama.
7. Pitanje:
Točka 7.4.1. i 7.4.2. - Naša tvrtka zainteresirana je za sudjelovanje u predmetnom javnom nadmetanju
za nabavu goriva. No prema internim procedurama ne izdajemo bankovne garancije kao jamstvo za
ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Stoga Vas najljepše molimo da u
dokumentaciju kao jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora umjesto
bankovne garancije ili kao dodatnu mogućnost uz bankovnu garanciju i novčani polog unesete i
zadužnicu u odgovarajućim iznosima.
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri uvjetima iz Dokumentacije.
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Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi goriva putem benzinskih crpki s bezgotovinskim načinom plaćanja
(Okvirni sporazum), objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se
obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi za
predmetno nadmetanje putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.
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