Urbroj: 4211-150-1945/1/2018
Evidencijski broj: F 6/18
Zagreb, 17. prosinca 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: F 6/18

3.

Predmet nabave: Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja: 07. prosinca 2018. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 13. prosinca 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 ili prijedloge od
zainteresiranih gospodarskih subjekata:

7.1.

Primjedba/prijedlog
U točki 4.1.2. predlažemo uskladiti terminologiju, na način da se traži suglasnost za obavljanje poslova
dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, po Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.
Odgovor:
Naručitelj navedeni prijedlog prihvaća.

7.2.

Primjedba/prijedlog
U točki 4.2.predlažemo smanjiti broj ugovora kojima se može dokazati sposobnost na najviše 3, iz
razloga što brojka od 5 ugovora ne omogućava dovoljno kvalitetno razlikovanje ponuditelja, budući da
nerazmjerno olakšava mogućnost dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti:
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri propisanom broju ugovora za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti.

7.3.

Primjedba/prijedlog
U točki 6.6. predlažemo povećati udio kvalitativne ocjene ponude, na način da se cijena boduje s 80

bodova a dostupnost ustanova za dodatno i ustanova za dopunsko svaku s 10 bodova.

Odgovor:
Naručitelj ostaje pri propisanim kriterijima za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude.
7.4.

Primjedba/prijedlog
Tehničkim uvjetima, specifikacija usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za dopunsko
zdravstveno osiguranje određeno je da osiguravateljeva iskaznica dopunskog zdravstvenog
osiguranja uz predočenje iskaznice obveznog zdravstvenog osiguranja treba omogućavati radniku
izravno ostvarivanje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja tj. da neposredno služi kao
sredstvo plaćanja doplate (participacije):
Prijedlog izmjene Dokumentacije:
da se uz iskaznicu kao sredstvo plaćanja uvede mogućnost refundacije - za slučajeve kada
zdravstvene ustanove koje zbog tehničkih ili drugih razloga svojeg poslovanja, nisu u mogućnosti
nastale troškove fakturirati osiguratelju direktno te iste naplate od osiguranika, a u kojem slučaju će
osiguratelj troškove refundirati osiguraniku u zadanom roku.
Odnosno, da osiguranici ostvaruju svoje pravo iz dopunskog osiguranja isključivo predočenjem
iskaznice, osim ukoliko ustanova inzistira da se trošak naplati u trenutku nastanka, a u kojem slučaju
će osiguratelj povrat troška izvršiti na račun osiguranika koji je izvršio plaćanje troškova.
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri propisanim uvjetima.

7.5.

Primjedba/prijedlog
Prijedlog dopune Dokumentacije: da se u natječajnu dokumentaciju uvrsti podatak o raspodjeli
osiguranika po gradovima, radi što kvalitetnije kalkulacije premije budući se cijene zdravstvenih
usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja mogu razlikovati među gradovima.
Odgovor:
Naručitelj ostaje pri propisanim uvjetima.
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