REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC,
Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec
KLASA: 361-01/19-04/02
UR. BROJ: 238/32-04/04-19-3
U Vrbovcu, 12. travnja 2019.
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 9. stavak 6. i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registra ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017) naručitelj
Grad Vrbovec objavljuje
IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naziv i OIB
naručitelja
Evidencijski broj
nabave
Predmet nabave
Vrijeme trajanja
savjetovanja:
Navod je li tijekom
savjetovanja
naručitelj održao
sastanak

Grad Vrbovec
OIB 44465794587
1-19/MV
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Gradu Vrbovcu
od 19. veljače 2019. do 26.veljače 2019. godine
Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanke.

Nakon provedenog postupka savjetovanja javni naručitelj objavljuje da su za vrijeme trajanja
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima pristigle primjedbe i prijedlozi od
jednog gospodarskog subjekta na dan 25.02.2019., kako slijedi:
Redni Tekst primjedbe ili prijedloga
broj
Točka 2.7.1. Dokumentacije o nadmetanju:
1.
Rok za izvršenje radova, stavak 3, predlaže se
izmena stavka:
„Završetkom ugovorenih radova smatra se
datum naveden u zapisniku uspješnog
obavljenog tehničkog pregleda u kojem je
utvršeno da se može izdati uporabna dozvola.
Ukoliko provođenje tehničkog pregleda za
predmetnu građevinu bude neuspješno, ali ne
krivicom Izvođača, završetkom ugovorenih
radova smatra se datum izdavanja obavijesti o
završenim radovima zajedno s pisanom
Izjavom izvođača o izvedenim radovima i
uvjetima održavanja građevine što se Izvođač

Odgovor na primjedbu ili
prijedog
Primjedba se djelomično
prihvaća. Na temelju
obrazloženja, Naručitelj će na
odgovorajući način izmijeniti
navedeni stavak dokumentacije
tako da ne uključuje uspješno
obavljeni tehnički pregled kao
završetak ugovorenih radova.

2.

3.

4.

svakako obvezuje predati Naručitelju
najkasnije 30 dana prije ugovorenog rok
završenja ugovora“ pozivajući se u svojem
obrazloženju na Zakon o građenju, odnosno na
uvjete za izdavanje uporabne dozvole (čl. 144,
ZOG) koji su u nadležnosti Investitora,
odnosno Naručitelja.
Točka 3.2.3. Dokumentacije o nadmetanju:
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove
minimalne razine, GRUPA A – Izvođenje
radova izgradnje reciklažnog dvorišta,
podtočka 3.2.3.1. predlaže se izmjena točke na
sljedeći način: „Ponuditelj mora dokazati da je
u godini u kojoj je započeo postupak javne
nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj
godini izvršio najmanje jedan, a najviše 2
ugovora o radovima istih (izgradnja
reciklažnih dvorišta) ili sličnih predmetu
nabave (izgradnja infrastrukturnih projekata ili
građevina za gospodarenje otpadom) čija je
zbrojena vrijednost jednaka ili viša od
procijenjene vrijednosti nabave“, navodeći pri
tome da je u interesu Naručitelja da propiše
uvjete (vrsta, količina, tip) tehničke
sposobnosti gospodarskog subjekta te da će na
taj način osigurati dobivanje većeg broja
ponuda od iskusnijih izvođača.
Točka 4.5.1. Dokumentacije o nadmetanju:
Grupa A – Izvođenje radova izgradnje
reciklažnog dvorišta, stavka 2 Jamstveni rok,
predlaže se zamjena ovoga kriterija sa
kriterijem „Specifično iskustvo stručnjaka“.
Predlaže se sljedeći tekst stavka: „Gospodarski
subjekt mora dokazati da će tijekom izvođenja
radova imati na raspolaganju najmanje: jednog
stručnjaka građevinske struke – koji ispunjava
uvjete za ovlaštenog voditelja građenja/radova
sukladno propisima, stručnjak mora dokazati
da je bio na poziciji inženjera gradilišta na
istim ili sličnim poslovima predmetu nabave
ili sličnih predmetu nabave čija je vrijednost
minimalno 235.000,00 kn bez PDV-a“,
obrazlažući između ostaloga da bi se time
omogućilo sudjelovanje većeg broja
ponuditelja koji imaju ovlaštenog inženjera da
ispunjavaju uvjete natječaja kao i predmetni
GS.
Točka 4.5.1. dokumentacije o nadmetanju:
Grupa A – Izvođenje radova izgradnje
reciklažnog dvorišta, predlaže se izmjena

Primjedba se djelomično
prihvaća. Prihvaća se proširenje
opisa sličnih poslova i na
„izgradnja građevina za
gospodarenje otpadom“. Ne
prihvaća se prijedlog da se
tehničko i stručno iskustvo može
dokazati kroz najmanje jedan, a
najviše dva ugovora o radovima,
budući da to neće osigurati
dobivanje većeg broja ponuda od
iskusnijih izvođača jer je to već i
sada omogućeno.

Primjedba se odbacuje. Naručitelj
smatra da je predviđeni kriterij u
potpunosti u skladu s relevantnim
propisima te da predviđeni
kriterij na zadovoljavajući način
omogućuje odabir gospodarskih
subjekata s odgovarajućim
tehničkim i stručnim
sposobnostima.

Primjedba se odbacuje. Naručitelj
smatra da je predviđeni kriterij u
potpunosti u skladu s relevantnim

kriterija za odabir, kao pod 3. te usklađivanje propisima te da predviđeni
ostatka dokumentacije s traženom izmjenom.
kriterij na zadovoljavajući način
omogućuje odabir gospodarskih
subjekata s odgovarajućim
tehničkim i stručnim
sposobnostima.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja
Davor Lujić, v.r.

