U Zagrebu, 9. ožujka 2017. godine

Predmet:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima postupku javne
nabave sanacije vijadukta Golubinjak, sjever (ev. broj: 37-M-17/3)
 Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

Dana 23. veljače 2017. godine objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi u predmetnom postupku
javne nabave. U propisanom roku za dostavu primjedbi i prijedloga, do 8. ožujka 2017. godine od
zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimljeni su slijedeći prijedlozi:
1) Prijedlog dopune točke 11.2.1. DON
11.2.1. popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet
godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane
o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. Minimalni uvjet: Potvrdama druge ugovorne
strane GS mora dokazati da je u tijeku ove godine i tijekom pet godina koje prethode ovoj godini
uredno izvršio najmanje 1 (slovima: jedan) ugovor koji se odnose na iste ili slične radove* koji
se traže u ovom postupku nabave, iznosa najmanje jednakoga 1.800.00,00 kn (bez PDV-a).
*sanacije kolničke konstrukcije na objektima niskogradnje (hidrodinamičko uklanjanje betona
kolničke ploče pod tlakom 2500 bara, dobava i ugradnja sanacijskog morta, hidroizolacija i
asfaltni slojevi)
AD.1.

Prijedlog je djelomično usvojen

Sukladno članku 268. stavak (6) ZJN2016 smatra se da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti
razmjeran predmetu nabave ako se traži dokaz o izvođenju radova čija pojedinačna vrijednost
nije viša od procijenjene vrijednosti nabave, s time da naručitelj može odrediti i blaže uvjete.
Zbog specifičnosti predmetne sanacije i omogućavanja sudjelovanja većem broju gospodarskih
subjekata naručitelj je odredio blaže uvjete.
Za osiguranje odgovarajuće razine kvalitete, potrebno je da gospodarski subjekt ima dovoljnu
razinu iskustva na sanacijskim radovima koji se mogu usporediti sa radovima koji su predmet
ove nabave, te se zbog tehnologije izvođenja predmetne sanacije mijenja minimalni propisani
uvjet, kako slijedi:
Potvrdama druge ugovorne strane GS mora dokazati da je u tijeku ove godine i tijekom pet
godina koje prethode ovoj godini uredno izvršio najmanje 1 (slovima: jedan) ili više ugovora
koji se odnose na iste ili slične radove* koji se traže u ovom postupku nabave, zbrojenog iznosa
najmanje jednakoga 1.500.00,00 kn (bez PDV-a).
*sanacija kolničke konstrukcije na objektima niskogradnje koja uključuje: sanaciju betonske
ploče tehnologijom hidrorazaranja, ugradnju sanacijskog morta, hidroizolacije i asfaltnih
slojeva

2) Prijedlog da se u DON traži dostava:
 norme za osiguranje kvalitete (ISO 9001)
 norme za upravljanje okolišem (ISO 14001)
 norme za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 18001)
AD.2. Prijedlog se odbija
Sukladno odredbama članka 270. stavak (1) ZJN2016 zahtijevanje posjedovanja navedenih ISO
certifikata nije obvezujuće te se ne traži u ovom postupku javne nabave.

