Urbroj: 4211-150-660/1/2018
Evidencijski broj: J 131/18
Zagreb, 25. svibnja 2018. godine
Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1.

Naziv i sjedište Naručitelja:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2.

Evidencijski broj: H71/18

3.

Predmet nabave:
SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO),
AUTOCESTA A1 ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPID - ČVOR GORNJA PLOČA

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
14. svibanj 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
21. svibanj 2018. godine

6.

Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:
Naručitelj nije održao sastanak.

7.

Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Naručitelj je zaprimio sljedede upite, primjedbe i prijedloge:

7.1.

Vezano za prethodno savjetovanje - otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: SANACIJA
ASFALTNOG ZASTORA KOLNIKA NA PUO ZIR U KM 201+000 (LIJEVO I DESNO), AUTOCESTA A1
ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, DIONICA ČVOR GOSPID - ČVOR GORNJA PLOČA, evidencijski broj: J
131/18 kao zainteresirani gospodarski subjekt želimo ukazati na nekoliko činjenica.

Otvoreni postupak javne nabave za navedeni predmet nabave prethodno je objavljen tri puta
04.04.2017., 28.07.2017. i 13.12.2017. U posljednje dvije objave radilo se o istim uvjetima
nadmetanja, a koji također obuhvadaju istu procijenjenu vrijednost nabave koja je iznosila
8.000.000,00 kn (bez PDV-a). Za svaki od navedenih postupaka donesena je Odluka o poništenju
iz razloga što su ponude bile vede od procijenjene vrijednosti nabave, a za posljednje
nadmetanje (objava 13.12.2017.) ponuda ponuditelja je bila za čak 4,26 % veda od procijenjene
vrijednosti nabave.
S obzirom na to da je dana 20.02.2018. donesen Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama
kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine (NN 26/18) kojim se povedava
osnovica za obračun plada radnika, da je cijena nafte od zadnje objave povedana za 11 %, a cijena
bitumena povedana je za 12,42 %, dolazi do nelogičnosti u ustrajanju Naručitelja kod iste
procijenjene vrijednosti nabave. Prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) članak 16. stavak
1, "Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka
javne nabave" što ponovnom objavom istih uvjeta ne bi bilo ispoštovano. Naime ved su ponude
ponuditelja u prethodnim postupcima, koje su bile iznad procijenjene vrijednosti, ukazivale na
nemogudnost izvršenja projekta unutar takve procjene, a novi porast troškova nije ukalkuliran i
uzet u obzir u formiranju uvjeta otvorenog postupka za koje se ovo savjetovanje provodi.
Zbog prethodno navedeni razloga, nesklada između procijenjene vrijednosti navedene u Nacrtu
dokumentacije o nabavi i stvarne vrijednosti osnovnih resursa potrebnih za izvršenje radova, kao
zainteresirani gospodarski subjekt predlažemo da se poveda procijenjena vrijednost nabave na
realni iznos troškova projekta.
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri svojoj procijeni vrijednosti radova.
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