Naručitelj: INOVATIVNI ZADAR d.o.o.
Grgura Budislavića 99
HR – 23000 Zadar
Zadar, 26.06.2017.
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) utvrđuje se
slijedeće
IZVJEŠĆE
1.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Naziv predmeta nabave o
kojem je provedeno
savjetovanje:
Vrijeme trajanja
savjetovanja:
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav
Suncu“
Od 13.06. do 23.06.2017. godine
U skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je prije pokretanja
otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova obnove,
modernizacije i nadogradnje instalacije „Pozdrav Suncu“, stavio
na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima, predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za
kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir
ponude, posebne uvjete za izvršenje ugovora. U postupku
prethodnog savjetovanja objavljen je Nacrt cjelokupne
dokumentacije o nabavi.
Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više gospodarskih
subjekata u davanje stručnih prijedloga za povećanje kvalitete
dokumentacije o nabavi, čime se utječe i na smanjenje mogućnosti
dobivanja žalbi na dokumentaciju o nabavi.

2. Nakon provedenog postupka savjetovanja javni naručitelj objavljuje da su za vrijeme trajanja
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave iz točke 1. ovog izvješća,
pristigle primjedbe i prijedlozi u pogledu glavnih tema savjetovanja, kako slijedi:
Opis predmeta nabave:

INOVATIVNI ZADAR d.o.o.
Grgura Budislavića 99, 23000 ZADAR
OIB 33061586626
MB 01697285

Primjedbe g.s. Tiristor d.o.o. Zadar, Molatska ulica 31:
„Rok izvedbe rekonstrukcije trebao bi biti umjesto šest mjeseci
minimalno deset mjeseci zbog dugotrajnog procesa narudžbe,
izrade i implementacije opreme.“
Primjedba je djelomično prihvaćena budući da je u interesu
Naručitelja da se radovi izvedu kvalitetno i u realnim
rokovima. Istovremeno, zbog posebnosti instalacije na kojoj
se radovi izvode i njene važnosti u turističkoj ponudi Zadra,
nužnos je da radovi budu dovršeni do početka turističke
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sezone 2018. godine te je stoga rok za izvođenje radova
produžen sa 6 na 8 mjeseci od uvođenja odabranog izvođača
u posao.
„Neprihvatljiv nam je jamstveni rok od tri godine. U našoj branši
uobičajeni jamstveni rok je dvije godine i takvo jamstvo mi
dobijamo od naših dobavljača.“
Primjedba prihvaćena.
„Nejasno je koji je to napon 30‐40V(za koju opremu) i nije
definirano koja oprema se potapa u more i koliko dugo.“
Primjedba prihvaćena, ulazni napon i snaga definirani su
Prilogom 3. – Tehnički dio dokumentacije te je dodano
trajanje testiranja dostavljenog uzorka – 1 sat.
Tehničke specifikacije:
Kriteriji za kvalitativni
odabir gospodarskog
subjekta:

Primjedbe g.s. Tiristor d.o.o. Zadar, Molatska ulica 31:
„U registracije tvrtke za izvođenje radova traži se da bude
registrirana za djelatnost građenja iako se radi o rekonstrukciji
već postojećeg elektro i elektroničkog sustava bez promjene
građevinskih gabarita tako da smatramo da je to nepotreban
uvjet.“
Primjedba prihvaćena.
„Pod tehničkom i stručnom sposobnosti traži se da je tvrtka u
zadnjih pet godina odradila sličan posao minimalne vrijednosti
4.000.000,00 kn. Kako se radi o jedinstvenom sustavu u svijetu
molimo da se i to promijeni na manji iznos.“
Primjedba prihvaćena, u cilju poštivanja načela tržišnog
natjecanja, Naručitelj će smanjiti iznos minimalne vrijednosti
ranije odrađenog posla na 500.000,00 kn.

Kriteriji za odabir ponude:
Posebni uvjeti za izvršenje
ugovora:

Primjedbe g.s. Tiristor d.o.o. Zadar, Molatska ulica 31:
„Može li manja garancija od 120.000,00 kn?. Isto vrijedi i za
400.000,00 garancije za izvršene radove Uobičajene vrijednosti
su 5% od vrijednosti posla. Garancije u konačnici koštaju što je
iznos veći.“
Primjedba nije prihvaćena, traženi iznosi u skladu su s
propisanim zakonskim maksimumima iz članka 215. ZJN, a
Naručitelj traženim iznosima jamstva želi osigurati
ozbiljnost odabranog ponuditelja i uredno izvršenje
ugovora.

Troškovnik:
Odgovorna osoba naručitelja:

Na znanje:
1. Internetske stranice naručitelja
2. Arhiva, ovdje
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