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PREDMET: Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti prema
zaposlenicima
- Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem Poziva na prethodno
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je putem Elektroničkog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu EOJN) i na službenoj stranici Naručitelja ( https://hac.hr) dana
18. svibnja 2018. godine objavio Poziv na prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
sa pripadajućim prijedlogom Dokumentacije o nabavi.
Zainteresirani gospodarski subjekti su svoje primjedbe i prijedlog mogli uputiti do 25. svibnja 2018. godine do
23,59 sati također putem EOJN.
Do navedenog roka, Naručitelj je zaprimio primjedbe/prijedloge, te se očituje kako slijedi:
1.) U točki 4.2., Tehnička i stručna sposobnost, predlažemo izmijeniti uvjet sposobnosti na sljedeći način:
DOKAZ:
„Popis glavnih ugovora o izvršenju usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom
tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršenja usluge i naziv druge ugovorne
strane.
Popis mora sadržavati najmanje:
- 1 ugovor o osiguranju za vrstu 08.99 - Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda, čija
vrijednost (ugovorena godišnja premija osiguranja) iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna
- 1 ugovor o osiguranju za vrstu 13.99 - Ostala osiguranja od odgovornosti, čija vrijednost (ugovorena
godišnja premija osiguranja) iznosi najmanje 2.000.000,00 kuna
Naručitelj traži navedeni dokaz tehničke i stručne sposobnosti s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave,
vrstu usluge koja se nabavlja te obim predmeta nabave. Dokazom da je uredno ispunio najmanje jedan (1)
ugovor o pružanju usluga osiguranja za navedene vrste rizika Ponuditelj dokazuje da je dosadašnjim pružanjem
usluga osiguranja postigao razinu organizacije rada te stekao ugled i povjerenje kod poslovnih partnera koji
jamče uredno izvršavanje ugovornih obveza. Vrijednost ovog pokazatelja određena je imajući u vidu
procijenjenu vrijednost nabave.
Popis ugovora, kao i ažurirani popratni dokument, mora sadržavati sve navedene podatke.“
odgovor
Naručitelj navedeni prijedlog ne prihvaća jer smatra da je isti ograničavajući za tržišno natjecanje.
2.) U istoj točki predlažemo dodati novi dokaz tehničke i stručne sposobnosti:
„Gospodarski subjekt mora dokazati da na dijelu autocesta kojima upravlja Naručitelj ima na raspolaganju
najmanje 10 tehničkih stručnjaka – procjenitelja za vrste osiguranja koje su predmet nabave u ovom postupku
javne nabave.

Osnovna djelatnost naručitelja odnosi se na upravljanje i održavanje autocesta, te svaki poremećaj u radu
naručitelja uslijed nastanka osiguranog slučaja izravno utječe na jednu od najvažnijih prometnih povezanosti u
Republici Hrvatskoj.
Ponuditelj dostavlja popis s imenima procjenitelja koji su mu na raspolaganju.“
odgovor
Naručitelj navedeni prijedlog ne prihvaća jer smatra da je isti ograničavajući za tržišno natjecanje.

3.) Predlažemo dodati novu točku, Ekonomska i financijska sposobnost, i novi uvjet te sposobnosti, konkretno
dokaz o odgovarajućoj adekvatnosti kapitala, na sljedeći način:
„Stopa adekvatnosti kapitala (SCR omjer, Solvency Capital Requirement) određuje se kao omjer prihvatljivih
vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala, određenih u skladu sa Zakonom o osiguranju („Narodne
novine“, br. 30/15). Stopa adekvatnosti kapitala jedno je od najvažnijih obilježja poslovanja osiguravajućih
društava, budući da se njihova obveza prema ugovarateljima osiguranja sastoji u ispunjavanju novčanih obveza
prema ugovarateljima osiguranja – isplati osigurnine. Po Zakonu o osiguranju, društvo za osiguranje dužno je
bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kad utvrdi da više nije usklađeno s
potrebnim solventnim kapitalom ili kad postoji rizik da se ta neusklađenost pojavi u sljedeća tri mjeseca, a
uprava društva bez odgađanja poduzeti mjere radi dostizanja iznosa potrebnog solventnog kapitala i izraditi
prijedlog mjera za koja su nadležna druga tijela tog društva za osiguranje.
U skladu s čl. 180. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive
2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja
(Solventnost II), na temelju stope adekvatnosti kapitala društvima za osiguranja dodjeljuje se čimbenik rizika
stressi odnosno stupanj kreditne kvalitete, pri čemu se društvima s koeficijentom 196 % ili višim dodjeljuje
najviši stupanj 1, a društvima s koeficijentom 75% ili nižim, najniži stupanj 5 ili 6. Zahtjevom za visokom stopom
adekvatnosti kapitala naručitelj osigurava nizak rizik neispunjavanja obveza ponuditelja po isplatama šteta za
buduće štetne događaje.
Ponuditelj mora dokazati da za posljednju dostupnu financijsku godinu ima adekvatnost kapitala najmanje
196%. Kao dokaz za ovaj kriterij naručitelj će prihvatiti izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog
subjekta u kojoj se navodi javno objavljena stopa adekvatnosti kapitala (SCR omjer) za posljednju dostupnu
financijsku godinu i internetska adresa na kojoj je dostupno javno objavljeno izvješće o solventnosti i
financijskom stanju za posljednju dostupnu financijsku godinu, u skladu sa Zakonom o osiguranju i Delegiranom
uredbom EU 2015/35).
Naručitelj će prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u
primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje
ekonomsku i financijsku sposobnost i to:
Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u kojoj se navodi javno objavljena stopa
adekvatnosti kapitala (SCR omjer) za posljednju dostupnu financijsku godinu i internetska adresa na kojoj je
dostupno javno objavljeno izvješće o solventnosti i financijskom stanju za posljednju dostupnu financijsku
godinu.“
odgovor
Naručitelj navedeni prijedlog ne prihvaća jer smatra da je isti ograničavajući za tržišno natjecanje.
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4.) Predlažemo dodati novu točku koja glasi:
„Norme osiguranja kvalitete
Ponuditelj treba dostaviti dokaz o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom za područje djelatnosti
povezano s predmetom nabave ISO 9001:2008 (hrvatska norma: HRN EN 9001:2009) za vrste osiguranja 08, 09
i 13 ili drugi jednakovrijedan dokaz ili dokaz o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom za područje
djelatnosti povezano s predmetom ISO 9001:2015 (hrvatska norma: HRN EN 9001:2015) za vrste osiguranja 08,
09 i 13 ili drugi jednakovrijedan dokaz.
Objašnjenje: Prijelazno razdoblje za usvajanje novih norma ISO 9001 i ISO 14001 traje do 15. rujna 2018.
Izdavanje certifikata prema izdanjima norma ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008 moguće je do 15. rujna 2017.
Nakon navedenog perioda moguće je izdavanje certifikata jedino prema izdanjima norma ISO 9001:2015 i ISO
14001:2015. U prijelaznom razdoblju naručitelj prihvaća dokaz o primjeni jedne ili druge norme.
Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja
kvalitete.
Traženi dokaz o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom odnosi se na predmet nabave jer jamstvo
primjene poslovnih procesa kod ponuditelja prema traženoj normi sustava upravljanja kvalitetom utječe na
kvalitetu usluge osiguranja koja je predmetom ovoga postupka javne nabave. Poslovni procesi kod ponuditelja
čiju primjenu jamči traženi dokaz o primjeni tražene norme sustava upravljanja kvalitetom izravno se odnose
na zahtjeve u pogledu dostupnosti sredstava – što naručitelju garantira osiguranost sredstava za isplate
osiguranih svota i/ili odšteta u pojedinim grupama osiguranja u okviru predmeta nabave, kao i pravodobnost
takve isplate; dostupnost informacija, odnosno kvalitetan sustav mjerenja, nadzora i analize što naručitelju
garantira stalni i potpuni uvid u broj štetnih događaja i/ili odštetnih zahtjeva iz pojedinog područja osiguranja
koje je predmet nabave. Takav sustav mjerenja, nadzora i analize, proveden kod ponuditelja naručitelj će
koristiti za identificiranje problematičnih (kriznih) točaka u svojoj djelatnosti, onih u kojima je evidentiran
najveći broj šteta, najveći broj odštetnih zahtjeva u okviru predmeta nabave, što je preduvjet za poboljšanje
naručiteljeve djelatnosti, dostupnost stručnog kadra – za naručitelja je bitna stalna i izravna uključenost
stručnog kadra ponuditelja u postupcima rješavanja odštetnih zahtjeva u okviru ovog predmeta nabave
činjenicom da naručitelj ne raspolaže kadrovskim i organizacijskim mogućnostima samostalno rješavati takve
zahtjeve.“
Institut primjene norme osiguranja kvalitete poznat je još iz Zakona o javnoj nabavi iz 2001. godine. Naručitelji
ga uredno primjenjuju za razne vrste predmeta nabave kao dodatnu potvrdu kvalitete predmeta nabave,
budući da posjedovanje dokaza o pridržavanju norme osiguranja kvalitete pokazuje usklađenost s unaprijed
postavljenim, verificiranim i široko prihvaćenim kriterijima kvalitete. I praksa DKOM pokazuje da je primjena
tog instituta zakonita i prihvatljiva, što je razvidno npr. iz rješenja KLASA: UP/II-034-02/16-01/861, URBROJ:
354-01/16-7 od 6. prosinca 2016.
odgovor
Naručitelj navedeni prijedlog ne prihvaća jer smatra da je isti ograničavajući za tržišno natjecanje.
Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave. Dokumentacija
o nabavi biti će objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).
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