Ur. broj: 4211-150-501/1/2018
Evidencijski broj: H 175/18
Zagreb, 16. svibanj 2018. godine
PREDMET: Natrij klorid NaCl
- IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA (DALJE U TEKSTU: IZVJEŠĆE)
Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb je dana 27. travnja 2018. godine s ciljem
prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 03. svibnja 2018.
godine za postupak javne nabave natrij klorida NaCl, 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, dalje u tekstu: Zakon, Naručitelj je razmotrio
pristigle upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izradio predmetno
Izvješće kako slijedi:
1. Primjedba/prijedlog:
"Uvidom u dokumentaciju za dobavu NaCl koje se nalazi na savjetovanju do 03.05.2018. upisali ste
ostale uvjete za isključenje gospodarskog subjekta koji se odnose na članak 254. ZJN (120/2016).
Prema navedenom čl. 254. Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
radi čitavog niza stvari. Između ostalog, gospodarski subjekt se može isključiti iz postupka javne
nabave (stavak 2.) ako: “je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je
nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja
stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u
bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i
propisima.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj je prilikom citiranja članka 254. Zakona greškom izostavio riječ može. Naručitelj prihvaća
prijedlog gospodarskog subjekta, te će Dokumentaciju uskladiti sa zakonskim odredbama.
2. Primjedba/prijedlog:
Predlažemo sljedeće:
Dopunu točke 4. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA UVJETI
SPOSOBNOSTI s propisanim elementima iz ESPD obrazca dio IV. odjeljak B., Ekonomska i
financijska sposobnost.

Uvažavajući našu dopunu Naručitelj bi imao stvaran uvid u sposobnosti iz točke 4.2.
Tehnička i stručna sposobnost, tj. imao bi mogućnost usporedbe tražene vrijednosti robe iz
točke 4.2.1. (ESPD dio IV. Odjeljak C. točka 1b.) s godišnjim financijskim pokazateljima
Ponuditelja (godišnji promet).
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ostaje pri uvjetima propisanim u Dokumentaciji.

Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi natrij klorida NaCl, 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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