Ur. broj: 4211-150-615/1/2019
Evidencijski broj: H 180/19
Zagreb, 15. svibanj 2019. 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 180/19

3.

Predmet nabave:
USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA SUSTAVA DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA,
GRUPA II - SUSTAV NA AUTOCESTI A4

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
07. svibanj 2019. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
13. svibanj 2019. 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
primjedbe/prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

zaprimio

sljedeće

Primjedba/prijedlog:
S obzirom na svoju funkciju i samu djelatnost Naručitelja, Sustav daljinskog upravljanja i
nadzora (SDUN) je zasigurno jedan od strateških sustava RH. Stoga je neophodno da
predmet nabave izvode pružatelji usluga koji zadovoljavaju najviše norme kvalitete i
sigurnosti, odnosno koji imaju iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova, a sve kako se
ne bi ugrozila djelatnost Naručitelja, kao i sigurnost putnika kroz tunele koje SDUN
nadzire.
Zahtijevanje za posjedovanjem tehničkih/stručnih sposobnosti, te adekvatnih iskustava,
garancija je Naručitelju da se radi o Ponuditelju koji može kvalitetno i pravovremeno
izvršiti predmet nabave, odnosno koji ima pouzdan sustav upravljanja kvalitetom i
upravljanja informacijskom sigurnošću. Ponuditelj mora dokazati da raspolaže osobama
koje posjeduju strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmeta
nabave, te da će isti biti angažirani u potrebnom broju za kvalitetno i stručno izvršenje
predmeta nabave. Za pojedine specijalizacije navedena su dva ili više djelatnika zbog

važnosti sustava i potrebe za rješavanjem problema u najkraćem mogućem roku i u
slučaju kada jedan od djelatnika nije raspoloživ za rješavanje problema.
Slijedom navedenog, smatramo da je potrebno definirati KRITERIJE TEHNIČKE I STRUČNE
SPOSOBNOSTI minimalno kako slijedi:
7.1.

Primjedba/prijedlog:
a. Ponuditelj mora imati na raspolaganju stručnjake koji posjeduju certifikate za
održavanje sustava koji su predmet nabave:
i. minimalno 2 (dva) stručnjaka VSS stručne spreme sa certifikatima za
održavanje ProzaNET SCADA sustava.
Odgovor 1. Naručitelja:
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno jednog djelatnika koji je obučen za
održavanje ProzaNET SCADA sustava, a navedeno se dokazuje certifikatom izdanim od
proizvođača ili ovlaštenog generalnog zastupnika u Republici Hrvatskoj.

7.2. Primjedba/prijedlog:
b. Prema tehničkoj specifikaciji, Naručitelj u predmetu nabave traži usluge održavanja
postojećeg SCADA sustava instaliranog u SDUN-u. Stoga smatramo da Ponuditelj mora
imati na raspolaganju podršku proizvođača koji ima pristup izvornom kodu postojećeg
SCADA sustava zbog eventualno potrebnih modifikacija izvornog koda, odnosno potrebu
za eventualne modifikacije postojeće baze podataka i korisničkih sučelja, te treba raditi
određene zahvate nad programskom opremom štićenu autorskim pravima. U svrhu
navedenog, Ponuditelj mora dokazati da posjeduje:
i. potvrde da je ovlašten za održavanje SCADA sustava koji su predmet
održavanja. Ove potvrde izdaje proizvođač licenci (nositelj autorskih prava) i u
ovom slučaju radi se ovlaštenju od proizvođača ProzaNET SCADA sustava.
Odgovor 2. Naručitelja:
Ponuditelj mora dokazati da je ovlašten za održavanje ProzaNET SCADA sustava. Isto se
dokazuje izjavom proizvođača ili ovlaštenog zastupnika u Republici Hrvatskoj da je
Ponuditelj ovlašten za održavanje ProzaNET SCADA sustava.
7.3. Primjedba/prijedlog:
U svrhu dokazivanja potrebnih normi osiguranja kvalitete u obavljanju djelatnosti,
Ponuditelj mora dokazati da posjeduje slijedeće (certifikate):
i. Važeći certifikat iz serije ISO 9001 - Ponuditelj mora dokazati da posluje po
sustavu koji jamči zadovoljavajuću sigurnost po pitanju osiguranja kvalitete
ii. Važeći certifikat iz serije ISO/IEC 27001 - Ponuditelj mora dokazati da posluje
po sustavu koji jamči upravljanje informacijskom sigurnošću.
Odgovor 3. Naručitelja:
Naručitelj neće tražiti da Ponuditelj posjeduje važeći certifikat ISO 9001 odnosno ISO/IEC
27001.
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