Ur. broj: 4211-150-2025/1/2018
Evidencijski broj: H 62/18
Zagreb, 21. prosinac 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, 10000 Zagreb
OIB: 57500462912

2.

Evidencijski broj: H 62/18

3.

Predmet nabave:
ISPORUKA PROMETNIH ZNAKOVA, OPREME I SIGNALIZACIJE

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
14. prosinac 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
19. prosinac 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 Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe/prijedloge
zainteresiranih gospodarskih subjekata:

7.1.

Primjedba/prijedlog:
"Molimo objašnjenje zašto u točki 4.2.2. gospodarski subjekt mora angažirati ovlaštenog
majstora pismoslikara. Navedeno zanimanje predstavlja obrtnika koji ispisuje natpise nad
prodavaonicama, radionicama, tvrtkama i sl. Molimo izmjenu točke.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Točka 4.2.2. briše se iz Dokumentacije.

7.2.

Primjedba/prijedlog:
"Vezano za javno savjetovanje, ovim putem želimo konstatirati određene činjenice. Naime
prema objavljenoj dokumentaciji vidljivo je da će procjena za navedeno nadmetanje biti
2.514.400,00 kn. S obzirom na objavljeni troškovnik i količine koje su u njemu navedene,
procjena je iznimno niska.
Ne znam prema čemu određijete vrijednost procjene za natječaje, ako je to po ključu najniže
cijene koju ste dobili za prošlo nadmetanje, mislim da to nije najbolji način, jer na žalost,
postoje tvrtke koje godinama rade s gubitkom i na taj način ruše cijene koje vi onda kasnije
stavljate u procjenu,
Za konkretno nadmetanje, repromaterijal prije ikakvog ulaska u proizvodnju košta više od
vaše procjene. Dakle kad biste stavili dvostruko veću procjenu za ovaj konkretan posao, rekli
bismo da je to niska procjena.
Pitanje glasi: Možemo li s ponudom premašiti procijenjenu vrijednost? Hoćete li povećati
procijenjenu vrijednost kako bi se onda mogli ponuditi proizvodi tražene kvalitete?
Vjerujem kako ćete uvažiti činjenice koje smo naveli i promijeniti uvjete nadmetanja vezano
za procijenjenu vrijednost."
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ostaje pri procijenjenoj vrijednosti nabave propisanoj u Dokumentaciji.
Procijenjene vrijednosti koje su navedene u predmetnom troškovniku određuju se temeljem
zadnjih nekoliko okončanih Ugovora te prema trenutno aktivnom Ugovoru. Dodatno je važno
napomenuti da je nadmetanje za ovaj predmet "otvorenog tipa" te da se na isti mogu javiti
svi koji smatraju da zadovoljavaju opisane Tehničke uvjete i kriterije. Hrvatske autoceste
d.o.o. ne prate stanje tržišta repromaterijala niti imaju obvezu za isto. O podizanju
procijenjene vrijednosti i eventualno pristiglim višim i nižim ponudama trenutno ne možemo
nagađati pa slijedom toga ostajemo pri propisanim/objavljenim uvjetima nadmetanja.
Ponude koje se prema nadmetanju šalju u Hrvatske autoceste d.o.o. sastavlja ponuditelj
robe, odnosno usluge. Sukladno navedenom, Hrvatske autoceste d.o.o. nemaju obvezu
povećavati procijenjenu vrijednost na zahtjev ponuditelja ali imaju obvezu kontrolirati
kvalitetu isporučene robe, odnosno usluge.
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