Urbroj: 4211-150-672/2/2016
Evidencijski broj: J9/16
Zagreb, 27. rujna 2016. godine

PREDMET: Broj objave: 2016/S 002-0019796 od 08. rujna 2016. godine
IZRADA STRATEŠKE KARTE BUKE I AKCIJSKOG PLANA
UPRAVLJANJA BUKOM ZA AUTOCESTE U NADLEŢNOSTI
HRVATSKIH AUTOCESTA
- 1. Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
- 2. Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske) dostavljamo Vam:
I.

IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1.

U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.1. Dostava ponude mijenja se
krajnji rok za dostavu ponude i sada glasi:
"Krajnji rok za dostavu ponude je:

2.

U Knjizi 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje u točki 6.4.2. Otvaranje ponuda mijenja
se datum i vrijeme i sada glasi:
"Datum i vrijeme:

II.

10. listopada 2016. godine do 10,00 sati"

10. listopada 2016. godine u 10,00 sati"

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

1. Pitanje:

U točci 4.6.4 Knjige 3 – Projektni zadatak navedeni su uvjeti provedbe akustičkih
mjerenja i provjere ispravnosti akustičkih modela koji slijede iz odredbi Zakona o
zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) kao i Pravilnika o uvjetima
glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove
zaštite od buke (NN 91/07). Za stručne poslove „akustičkih mjerenja“ u smislu
gore navedenih propisa Ministarstvo zdravstva daje ovlaštenja pravnim osobama
koje ispunjavaju određene uvjete propisane prije zakonom i njegovim
podzakonskim propisima. Jedan od uvjeta jest primjena akreditiranih ispitnih
metoda za stručne poslove zaštite od buke - akustička mjerenja. Jedini način
dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti pravnih osoba u smislu zadovoljavanja
navedenih uvjeta jest potpuna potvrda o akreditaciji s prilogom koja je izdana od
nacionalne akreditacijske agencije u zemlji u kojoj je sjedište ponuditelja kako bi
se utvrdilo da li pravna osoba posjeduje sve akreditirane ispitne metode ili samo
dijelove koji su zahtijevani Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i
41/16).

Bez navedene potvrde, Naručitelj ne može procijeniti tehničku i stručnu
sposobnost pravnih osoba za provedbu akustičkih mjerenja čime se dovodi u
pitanje ravnopravnost ponuditelja iz Republike Hrvatske s ponuditeljima čije je
sjedište izvan Republike Hrvatske. Zbog navedenog molimo vas odgovor na
slijedeće:
Da li je s ciljem dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja potrebno
dostaviti potpunu potvrdu o akreditaciji s prilogom koja je izdana od nacionalne
akreditacijske agencije u zemlji u kojoj je sjedište ponuditelja kako bi se utvrdilo
da li pravna osoba posjeduje sve akreditirane ispitne metode u cijelosti ili samo
dijelove u odnosu na zahtjeve Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13
i 41/16)?.
Odgovor: Ne.
Naručitelj će uvidom u dostavljene dokaze pravne i poslovne sposobnosti tražene
točkama 4.1.2.1. i 4.1.2.2. Knjige 1 Opći dio dokumentacije za nadmetanje
utvrditi da li je ponuditelj akreditiran za sve ispitne metode potrebne za izvršenje
usluge koja je predmet ove nabave.

2. Pitanje:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanja Ponuditelj mora, kao sastavni dio ponude,
dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 75.000,00 kn. Jamstvo za
ozbiljnost ponude mora biti u obliku garancije banke ili novčanog pologa
traženom na naznačeni račun. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti uvedeno u
Upisnik o zaprimanju jamstva do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude. U
slučaju uplate novčanog pologa kao jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj mora
dokaz o uplati novčanog pologa priložiti u svojoj ponudi. S ciljem pojašnjenja
molimo Vas odgovor na slijedeće pitanje:
Ukoliko se kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplati novčani polog na račun
naznačen na dokumentaciji za nadmetanje, da li je potrebno dostaviti dokaz o
uplati novčanog pologa u Upisnik o zaprimanju jamstva do isteka krajnjeg roka za
dostavu ponude ili je potrebno dokaz o uplati novčanog pologa samo dostaviti u
elektroničkom obliku ponude bez dostave u Upisnik?

Odgovor: Dokaz o uplati novčanog pologa prilaže se u ponudi kako je određeno točkom
6.2.1.2. Knjige 1 - Opći dio dokumentacije za nadmetanje.
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