Urbroj: 4211-150-776/1/2018
Evidencijski broj: D60/18
Zagreb, 03. 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: D60/18

3.

Predmet nabave:
NAJAM I ODRŽAVANJE ISPISNIH RJEŠENJA NA SVIM LOKACIJAMA HRVATSKIH AUOTCESTA d.o.o.

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
12. lipnja 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
18. lipnja 2018. godine

6.

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

7.

Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:
U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće
primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

7.1.

Tehničkim uvjetima, kategorija A, B, C, D, E, pod minimalne zahtjevane karakteristike naveli ste
izdržljivost tonera po ISO standardu. Obzirom da neki proizvođači iskazuju izdržljivost sa 5%
popunjenosti, ljubazno molimo da navedete i tu izdržljivost ili, da upotpunosti maknete izdržljivost
tonera, obzirom da se radi o najmu i održavanju opreme te izdržljivost tonera nije bitna stavka jer
isti nećete nabavljati posebno
Odgovor: Ne prihvaća se.
Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) uspostavila je ISO standarde za kapacitete
spremnika s tintom i tonerom koji jasno određuju osnovna svojstva koja utječu na kapacitet i
primjenjuju stroge statističke analize na rezultate. Naručitelj želi korištenjem međunarodnih, opće
prihvaćenih, ISO standarda olakšati preciznu usporedbu uređaja različitih robnih marki.

7.2.

Pod minimalnim zahtjevima za kategoriju B tražen je procesor od 1.66 GHz. Ljubazno molim
promjenu u minimalno 1.46 GHz
Odgovor: Prihvaća se.
Izmjena u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički uvjeti

7.3.

Pod minimalnim zahtjevima za kategoriju B tražen je kapacitet jedinice za automatsko obostrano
skeniranje kapaciteta od 100 stranica. Obzirom na uređaj samo A4 formata, ljubazno molimo
izmjenu na minimalno 50 stranica.
Odgovor: Prihvaća se.
Izmjena u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički uvjeti

7.4.

Pod minimalnim zahtjevima za kategoriju C, brzina ispisa, naveli ste 35 str/ min. Obzirom na mali
mjesečni obim ispisa ljubazno molimo izmjenu brzine na minimalno 30 str/min.
Odgovor: Prihvaća se.
Izmjena u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički uvjeti

7.5.

Pod minimalnim zahtjevima za kategoriju D, molimo da se korigira brzina skeniranja i to na 20 str/
min c/b i 30 str/min u boji.
Odgovor: Prihvaća se.
Izmjena u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički uvjeti

7.6.

Pod minimalnim zahtjevima za kategoriju E, molimo da se brzina ispisa mijenja u 30 ili 40 str/min.
Nadalje, traži se integrirana numerička tipkovnica za upis PIN-a prilikom sigurnosnog ispisa.
Obzirom da se radi o 1 korisniku na stolu naplatne kućice ne razumijemo svrhu unosa PIN-a, te
smatramo da će isti samo produljiti vrijeme ispisa.
Odgovor: Djelomično se prihvaća.
Naručitelj prihvaća prijedlog vezano za brzinu ispisa od 30 str/min - Izmjena u Knjizi 3 - 3.1. Tehnički
uvjeti
Naručitelj ne prihvaća prijedlog vezano za unos PIN-a. Naručitelj je opisao predmet nabave na
jasan način sukladno vlastitim potrebama.
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7.7.

Molimo da se briše stavka „Toneri“ iz minimalnih zahtjevanih karakteristika u svim kategorijama
uređaja, obzirom da se radi o ponudi najma gdje je sve uračunato u cijenu po ispisu, smatramo da
tražena stavka nije bitna.
Odgovor: Ne prihvaća se.
Želeći izbjeći nepotrebne zastoje u radu, Naručitelj je u pogledu postavljenih uvjeta i zahtjeva
opisao predmet nabave na jasan način sukladno vlastitim potrebama.

7.8.

U tehničkim uvjetima, točka 3.1 MPS („managed print services“) tražite najam potrebne količine
dodatnih licenci i tehnološkog jamstva softvera za nadzor i upravljanje ispisom. Točkom 4.2.2.
nacrta dokumentacije tražite ovlaštenje za nadogradnju, nuđenje, prodaju, instalaciju i održavanje
licenci Uniflow sustava ili jednakovrijednog. Obzirom da Uniflow sustav ne podržava sve brendove
uređaja molimo povratnu informaciju da li prihvaćate ponudu za novo ispisno riješenje koje bi
objedinilo i uređaje koji se nalaze u vlasništvu Naručitelja?
Odgovor: Prihvaća se.
Naručitelj prihvaća novo ispisno rješenje koje bi objedinilo i uređaje koji se nalaze u vlasništvu
Naručitelja. - Izmjena u Knjizi 1 – Opći dio i Knjizi 3 - 3.1. Tehnički uvjeti
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