Urbroj: 4211-150-924/1/2018
Evidencijski broj: H 200/18
Zagreb, 12. srpnja 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: H200/18

3.
4.

Predmet nabave: Usluga pregleda i otklanjanja prijavljenih kvarova na opremi i programskim
aplikacijama prometno informacijskog sustava TELEGRA
Datum početka prethodnog savjetovanja: 06. srpnja 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 11. srpnja 2018. godine

6.

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

7.

Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:
U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće
primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:
7.1. Pregledali smo vaš NACRT DOKUMENTACIJE i primijetili smo da ste u prijedlogu troškovnika
napravili značajna povećanja količina radnih sati i komponenata u odnosu na troškovnik iz
aktualnog ugovora, iz 2017. godine.
Budžet koji ste predvidjeli za predmetnu nabavu iznosi 3.200.000,00 kn (bez PDV-a).
Koristeći jedinične cijene iz aktualnog ugovora potpisanog 2017. godine, cijena ponude s
predviđenim količinama stavki bi bila 3.605.138,00 kn. Predlažemo korekciju predviđenog
budžeta s 3.200.000,00kn na 3.605.000,00kn, smatrajući da ćemo u takvom budžetu moći
ponuditi rezervne dijelove i usluge održavanja koje su u skladu s očekivanom kvalitetom.
Odgovor: Naručitelj smatra da je njegova obveza kao investitora te njegovo legitimno pravo,
pokušati dobiti povoljnije cijene usluge održavanja u odnosu na prethodni ugovor. Pri tome
kao prostor za moguće smanjivanje troškova, a time i ukupne ponude, prioritetno vidi u
stavkama 1 i 2 Troškovnika .

7.2. Također, prilažemo prijedlog manje korekcije u predloženom tekstu ugovora, s ciljem
usklađenja ugovornih uvjeta s aktualnim ugovorom iz 2017. godine.
Članak 11. stavak 5.
Izvršitelj je odgovoran za kvalitetu izvršenih radova i usluga, za ispravnost ugrađenih
zamjenskih dijelova, za naknadu štete i troškove nastale temeljem raskida Ugovora
uzrokovanog neizvršenjem Izvršitelja, do ukupnog maksimalnog iznosa troška koji je određen
aktualnim jamstvom za uredno ispunjenje Ugovora. Kvalitetu izvršenih radova i usluga
Izvršitelj postiže izvršenjem radova i usluga sukladno Posebnim tehničkim uvjetima, a
Naručitelj potvrđuje potpisom Zapisnika, kako je definirano Posebnim tehničkim uvjetima.
Ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova Naručitelj potvrđuje potpisom Zapisnika o
obavljenom poslu, a Izvršitelj garantira pridržavanjem uvjeta garancije na rezervne dijelove
prema ovom članku.
Odgovor: Ne prihvaća se.
U članku 11. definirana je odgovornost Izvršitelja za kvalitetu izvršenih usluga i upotrijebljenih
rezervnih dijelova i materijala, te je Naručitelju neprihvatljivo ovim člankom definirati
maksimalni iznos troškova i/ili štete nastalih Naručitelju zbog raskida ugovora.
Troškovi koji mogu nastati Naručitelju zbog neispunjavanja ugovorne obveze Izvršitelja kao i
iznos za naknadu štete iz članka 15. odredit će se sudskim putem.
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