Urbroj: 4211-150-709/1/2021
Evidencijski broj: H-OS135/21
Zagreb, 13. svibnja 2021. godine
Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1.

Naziv i sjedište Naručitelja:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2.

Evidencijski broj: H-OS135/21

3.

Predmet nabave: ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I USLUGA SERVISA VIŠENAMJENSKIH VOZILA
UNIMOG

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
05. svibnja 2021. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
12. svibnja 2021. godine

6.

Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:
Naručitelj nije održao sastanak.

7.

Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:
U roku trajanja prethodnog savjetovanja na označenu e-mail adresu Naručitelj je zaprimio sljedeće
primjedbe ili prijedloge od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

7.1.

Sukladno traženom u nacrtu dokumentacije pod 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
određenog u Knjizi 2 članak 13. – Izvršitelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja
obostrano potpisanih primjeraka Pojedinačnog ugovora dostaviti Naručitelju Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora u iznosu od 10% Cijene ugovorene Pojedinačnim ugovorom.

Jamstvo mora biti u obliku garancije banke, koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi
pisani poziv.
Predlažemo da se uvrsti mogućnost izdavanja bankovnog jamstva za uredno ispunjenje ugovora od 10%
ukupne procijenjene vrijednosti nabave u trajanju 2 (dvije) godine, a koja će vrijediti za sve pojedinačne
ugovore i narudžbenice.
Odgovor: Ne prihvaća se
7.2.

Sukladno traženom u nacrtu dokumentacije pod 7.4.3. Jamstvo za otklanjanje nedostatka određenog u
Knjizi 2 članak 15. - Izvršitelj je dužan predati Naručitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka, u obliku
garancije banke, u roku od najkasnije 10 (deset) dana nakon posljednje ovjerenog Zapisnika.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka mora biti u iznosu od 5% (pet posto) ukupne vrijednosti izvršene
Usluge i imati rok važenja od _________ (minimalno 12 (dvanaest)) mjeseci + 30 (trideset) dana respiro,
odnosno do sastavljanja Zapisnika o otklonjenim nedostacima.
Predlažemo da se uvrsti mogućnost izdavanja jamstva za otklanjanje nedostataka u obliku garancije
banke 5% ukupne procijenjene vrijednosti nabave u trajanju 2 (dvije) godine, a koja će vrijediti za sve
pojedinačne sastavljene Zapisnike o otklanjanju nedostataka.

Odgovor: Ne prihvaća se.
Budući da se radi o otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s više
gospodarskih subjekata, Naručitelj će s odabranim ponuditeljima sklapati pojedinačne ugovore,
sukladno ZJN 2016, a za koje će predmetno jamstvo ponuditelj odabran putem mini nadmetanja
dostavljati nakon potpisa ugovora.
Naručitelj ne može unaprijed znati s kojim ponuditeljem će sklapati pojedinačne ugovore, a dostava
jamstva kako je predloženo bi na taj način uzrokovala uvjete nerazmjerne predmetu nabave.
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