REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC,
Trg Petra Zrinskog 9., 10340 Vrbovec
KLASA: 361-01/21-04/58
URBROJ: 238/32-04/04-21-3
U Vrbovcu, 21. srpnja 2021. godine
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016.) i
članka 9. stavak 6. te članka 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registra ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017. i 144/2020.),
javni Naručitelj Grad Vrbovec, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima na prijedlog dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave
velike vrijednosti usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima ima osnivačka prava
Grad Vrbovec, objavljuje
IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Grad Vrbovec
OIB 44465794587
29-21/VV
Evidencijski broj nabave:
Prijevoz učenika osnovnih škola nad kojima ima
Predmet nabave:
osnivačka prava Grad Vrbovec.
Vrijeme trajanja savjetovanja: Od dana 14. srpnja 2021. godine do zaključno dana 19.
srpnja 2021. godine.
Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanke.
Navod je li tijekom
savjetovanja Naručitelj održao
sastanak:
Naziv i OIB Naručitelja:

Nakon provedenog postupka savjetovanja javni Naručitelj objavljuje da su za vrijeme trajanja
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskih subjektima pristigle primjedbe i prijedlozi od
jednog gospodarskog subjekta na dan 19. srpnja 2021. godine. Prijedlog je zaprimljen putem
sustava EOJN.
1.Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta:
S obzirom da se radi o postupku nabave velike vrijednosti predlažemo da se uvjeti
sposobnosti za gospodarski subjekt dopune sa ekonomskom i financijskom sposobnosti na
način da gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni
godišnji promet u posljednje tri dostupne financijske godine zajedno jednak ili veći od
procijenjene vrijednosti nabave. Dokument kojim bi se dokazivala ova sposobnost bila bi
izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u posljednje tri dostupne financijske
godine ili račun dobiti i gubitka za svaku od posljednje tri dostupne financijske godine koje
prethode godini u kojoj je započeo postupak javne nabave iz koje je vidljiv njegov ukupni
godišnji promet za posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja.

Odgovor Naručitelja:
Primjedba/prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je dokazivanje ekonomske i financijske
sposobnosti fakultativno prema članku 256. stavak 1. ZJN 2016. te Naručitelj temeljem članka
256. stavak 3. ZJN 2016. smatra da su uvjeti sposobnosti određeni na način koji osigurava da
će gospodarski subjekti biti sposobni izvršiti Ugovor o javnoj nabavi bez propisivanja uvjeta
ekonomske i financijske sposobnosti.

2.Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta:
Sukladno članku 259. ZJN 2016 naručitelj bi trebao zahtijevati da gospodarski subjekt ima
dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora za predmet nabave u ovom postupku, a što
dokazuje referencijama iz prije izvršenih ugovora i to popisom usluga pruženih u godini u
kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethodne toj godini.
Minimalna razina:
Ponuditelj mora dokazati iz prethodno navedenog popisa usluga da je u navedenom razdoblju
uredno izvršio iste ili slične usluge, a čija je zbrojena vrijednost bez PDV–a jednaka iznosu
procijenjene vrijednosti nabave. Navedenu sposobnost ponuditelj dokazuje sa jednom, a
najviše dvije uredno ispunjenje iste ili slične usluge, a čija je zbrojena vrijednost minimalno u
visini procijenjene vrijednosti nabave bez PDV.
Pod istim ili sličnim uslugama podrazumijeva se posebni linijski prijevoz putnika.
Razlog ispunjavanja navedenog: Naručitelj kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži
mjeru dokazane stručne i tehničke prakse ponuditelja u spomenutim pružanjima usluga što po
naručiteljevoj procjeni dokaz da će ponuditelj kvalitetno i u zadanim rokovima izvršiti
predmetnu uslugu.
Odgovor Naručitelja:
Primjedba/prijedlog se ne prihvaća temeljem članka 256. stavak 3. ZJN 2016. jer Naručitelj u
postupku javne nabave smije zahtijevati samo minimalne razine sposobnosti koje osiguravaju
da će gospodarski subjekti biti sposobni izvršiti Ugovor o javnoj nabavi, a prihvaćanje
prijedloga zainteresiranog gospodarskog subjekta značilo bi ograničavanje pristupa tržištu
svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, sužavanjem broja izvršenih usluga i njihove
vrijednosti te osobito ograničavanje pristupa tržištu svim zainteresiranim gospodarskim
subjektima propisivanjem pojma istih ili sličnih usluga, jer se kod predmeta nabave radi o
uslugama posebnog linijskog prijevoza putnika, pa bi prihvaćanje prijedloga zainteresiranog
gospodarskog subjekta kod propisivanja pojma sličnih usluga značilo propisivanje istih usluga
kao što je predmet nabave, što je suprotno članku 268. stavak 5. ZJN 2016.

3.Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta:
Točkom 4.2.1. koja se odnosi na obrazovnu i stručnu kvalifikaciju pružatelja usluga treba
dopuniti na način da u Izjavi o raspolaganju vozačima koji će izvršavati predmetnu uslugu
navedu imena i prezimena vozača, s naznakom obrazovne i stručne kvalifikacije svakog od
njih te da vozači zadovoljavaju uvjete stručne osposobljenosti vozača propisane Zakonom o
prijevozu u cestovnom prometu (početne kvalifikacije i periodička izobrazba) sukladno
članku 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( Narodne novine br. 41/18, 98/19 i
30/21 ).

Uz izjavu o raspolaganju dovoljnim brojem vozača, ponuditelj kao ažurirani popratni
dokument treba dostaviti preslike važećih vozačkih dozvola vozača koji će izvršavati uslugu
prijevoza učenika na kojima je sukladno članku 18. Pravilnika o vozačkim dozvolama
(„Narodne novine“ 2/19.) pod brojem 12 upisana oznaka Unije „ 95“, odnosno važećeg Koda
95 (s naznakom datuma isteka valjanosti istoga). Oznaka koda Europske unije na vozačkim
dozvolama dokaz su stručne osposobljenosti vozača (početne kvalifikacije i periodičke
izobrazbe koje se provode svakih 5 godina) i vozač koji obavlja cestovni prijevoz mora imati
istu oznaku upisanu u svoju vozačku dozvolu.
Odgovor Naručitelja:
Primjedba/prijedlog se ne prihvaća jer je točkom 4.2.1. dokumentacije o nabavi već navedeno
da vozači moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu
(„Narodne novine“, broj 41/2018., 98/2019. i 30/2021.), ali se mora uzeti u obzir i odredba
članka 1. Zakona o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj
42/2020.), prema kojoj se vozačka dozvola ne mora produžavati za vrijeme trajanja epidemije
bolesti COVID–19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, najdulje 30 dana od dana proglašenja
prestanka epidemije.

4.Primjedba/prijedlog gospodarskog subjekta:
Sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o
odabiru u postupku javne nabave velike vrijednosti od ponuditelja koji je podnio ekonomski
najpovoljniju ponuda zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi
ažurirane popratne dokumente.
Iz objavljenog nacrta dokumentacije o nabavi je razvidno da naručitelj neke dokumente kao
ažurirane dokaze sposobnosti traži prije zaključenja okvirnog sporazuma, što nije sukladno
ZJN 2016.
Naime, sukladno izričaju odredbe članka 263. ZJN 2016 upravo je na ponuditelju teret dokaza
ispunjavanja propisanih kriterija za odabir gospodarskog subjekta, stoga, ukoliko iz
dostavljenih dokumenata nisu vidljive okolnosti temeljem kojih naručitelj može utvrditi
ispunjavanje propisanog uvjeta sposobnosti, onda se ima smatrati da ponuditelj traženo nije
dokazao, a naručitelj je takvog ponuditelja obvezan odbiti.
U tom smislu tražimo da naručitelj izmjeni dokumentaciju o nabavi i uskladi ju sa zakonskim
odredbama.
Odgovor Naručitelja:
Prihvaća se primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta i mijenjaju se točke
4.1.2, 4.2.1. i 4.2.2. dokumentacije o nabavi sukladno navedenom.
Osim navedenog, Naručitelj nije zaprimio druge primjedbe i/ili prijedloge gospodarskih
subjekata.
Stručno Povjerenstvo za javnu nabavu

