Urbroj: 4211-150-1293/1/2018
Evidencijski broj: H265/18
Zagreb, 05. rujna 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: H265/18

3.

Predmet nabave:
UKLANJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE KOD PRIVREMENIH REGULACIJA
PROMETA

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
28. kolovoza 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
03. rujna 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.

U tehničkim uvjetima bi trebalo promijeniti da radno vozilo može imati više spremnika za otpad
do 5000 l, a ne samo jedan
Odgovor: Ne prihvaća se.
Zbog sigurnijeg i efikasnijeg izvođenja radova naručitelj zahtjeva da radno vozilo ima jedan
spremnik za otpad od minimalno 5.000 litara.

7.2.

U nacrtu dokumentacije se navodi da Prijedlog ugovora mora biti potpisan od strane ovlaštene
osobe ponuditelja. Vjerojatno se misli na fizički potpis Prijedloga ugovora koji se nakon potpisa
skenira i učitava putem EOJN. Takvo potpisivanje smatramo nepotrebnim jer se cijela ponuda
potpisuje naprednim elektroničkim potpisom koji je jednakovrijedan kao fizički potpis, a i članak
280. stavak 10 Zakona o javnoj nabavi navodi ,, Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim
sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno
o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.
Odgovor: Ne prihvaća se.
Člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave(NN 65/17) propisano je da dokumentacija o nabavi može sadržavati obrasce, predloške
zahtijevanih dokumenata, izjava i sl. te prijedlog ugovora o javnom nabavi. Naručitelj tražeći da
Prijedlog ugovora mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja nije povrijedio
odredbe ZJN 2016 niti podzakonskih propisa

7.3.

Zahtjev da ponuditelj mora izvesti radove istih ili sličnih predmetu ove nabave u vrijednosti
minimalno jednakoj procijenjenoj vrijednosti predmeta nabave od 1.100.000,00 kn (bez PDV)
smatramo prestrogim jer ponuditelj koji je izveo radove u manjoj vrijednost može biti isto tako
kvalitetan.
Odgovor: Ne prihvaća se.
Dokumentaciji o nabavi propisana je sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 2016) i Pravilniku o
dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) i ista se neće mijenjati
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