
 

U Petrinji, 27. listopada 2017. godine  
Broj: 483/17 
 
 
Predmet: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i 
pristupne ceste - na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne 
novine, broj 120/16) 

 
 
dana 01.08.2017. PRIVREDA d.o.o. Petrinja, objavila je na internetskim stranicama: www.privreda-
petrinja.hr poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet 
nabave „Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste 
(projektiranje i građenje)“. 
Kao prilog Pozivu objavljena je Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima  
Savjetovanje ja objavljeno na stranicama PRIVREDA d.o.o. Petrinja, 01.08.2017. godine i trajalo je 15 
dana.  
Sve primjedbe i prijedloge vezane uz dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, zainteresirani gospodarski subjekti su imali mogućnost poslati na e-mail 
adresu Naručitelja:  
pravna-sluzba@privreda-petrinja.hr 
 
Uvidom u gore navedenu e-mail adresu utvrđeno je da su zaprimljeni prijedlozi i primjedbe, na koje 
naručitelj ovim putem odgovara, kako slijedi: 
 
PITANJE 1.  

Na temelju pregleda dokumentacije za nadmetanje za projekt „Gradnja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupne ceste (projektiranje i 
građenje)“, predlažemo promjenu uvjeta 20.3.1. Iskustvo i 20.3.2. Tehnički stručnjaci. 
Molimo Vas, da dozvolite rekonstrukciju sve dok je kapacitet uređaja za pročišćavanje 
najmanje 20.000 ES i vrijednost rekonstrukcije veća od procijenjene vrijednosti projekta 
„UPOV Petrinja“. Naš prijedlog je, da se rekonstrukcija mora odnositi na liniju vode i liniju 
mulja u sklopu UPOV-a. 
U Europi su se, zbog prenatrpanosti urbanih područja, izvodile brojne rekonstrukcije uređaja 
za pročišćavanje vode u smislu da postojeći UPOV više nije zadovoljavao potrebe i zahtjeve 
zakona i propisa. Postojeći UPOV ili dio njega bio je srušen, a onda je bio na istom mjestu 
izgrađen novi UPOV – cijeli projekt je onda imao novi naziv rekonstrukcije uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Opseg radova u takvom projektu može se usporediti s opsegom 
projekta novog UPOV-a. Stoga Vas molimo, da dopustite takve rekonstrukcije. 

 
ODGOVOR 1. Naručitelja: 

Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi, Knjiga 1, u točki 20.3.1.1. na način da sada 
glasi: 

http://www.privreda-petrinja.hr/
http://www.privreda-petrinja.hr/
mailto:pravna-sluzba@privreda-petrinja.hr


„Izvršenju minimalno 1 (jednog) Ugovora u svojstvu Izvođača koji se mora odnositi na 
izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja s 
kapacitetom od najmanje 15.000 ES. Ugovori moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo 
postupak javne nabave i tijekom pet  godina koje prethode toj godini. Gospodarskim 
subjektima se napominje kako su potvrde za izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji ili 
dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nisu prihvatljive.“ 
Naručitelju u dokazivanju iskustva ponuditelja nije prihvatljivo izvođenje radova na 
rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 
Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi, Knjiga 1, u točki 20.3.2.1. na način da sada 
glasi: 
„Zahtijevano specifično stručno iskustvo: 
Iskustvo kao projektant tehnologije na najmanje jednom (1) glavnom projektu ili dva (2) 

idejna projekta na osnovu kojih se izrađuju glavni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta minimalno 15.000 ES. Ponuditeljima 

se napominje se kako potvrde za projektiranje rekonstrukcija, sanacija ili dogradnji uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda nisu prihvatljive. „ 

 

Naručitelju u dokazivanju specifičnog stručnog iskustva stručnjaka nije prihvatljivo 
projektiranje rekonstrukcije, sanacije ili dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

 
PITANJE 2. Operativni troškovi ( 40 bodova) 

Formule za izračun operativnih troškova koje su dane u natječajnoj dokumentaciji su izuzetno 

složene, i ne znamo gdje su do sada i s kakvim uspjehom ovakve formule primijenjene.  Nije 

nam jasno na koji način će inženjer / krajnji korisnik kontrolirati navedene parametre tijekom 

pokusnog rada UPOV-a, pa i kasnije.  Osim direktnog utroška  električne energije i kemikalija, 

ne postoji drugi način kontrole troškova pogona. Međutim, ova potrošnja se mora povezati 

sa stvarnim dotocima i opterećenjima otpadne vode koja će dolaziti na uređaj.  U svim 

prethodnim poništenim natječajima u protekle dvije godine pokazala se ogromna raznolikost 

u izračunu OPEX –a kod raznih ponuditelja, koja  nije mogla biti sankcionirana od strane 

povjerenstava.  Ovako složen pristup izračunu OPEX-a  doprinijeti će još većim 

disproporcijama u vrijednostima OPEX-a pojedinih ponuditelja, koje se zbog složenosti 

izračuna i „slobode“ u odabiru tehnološkog procesa, neće moći vrednovati.    

Predlažemo da  umjesto danih formula, ponuditelji kvantificiraju iznosom troškove pogona na 

godišnjoj osnovi i da oni na  vremenski period koji pravila financiranja projekta dopuštaju, 

uđu u osnovni ugovor odabranog izvođača. Jedini objektivni kriteriji su ispunjavanje općih i 

tehničkih uvjeta natječajne dokumentacije koji su provjerljivi, te u konačnici cijena investicije. 

ODGOVOR 2. Naručitelja: 
Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. 

Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi, u točki 43.2 Ocjenjivanje ponuda po kriteriju B, 

definirao način pregleda i ocjene za iskazane operativne troškove u ponudi koji su raščlanjeni 

na: 

B.1. Izračuna jamčene dnevne potrošnje električne energije, 

B.2. Izračun jamčene dnevne potrošnje kemikalija, 

B.3. Proizvodnju mulja. 



Za svaku od raščlamba (B.1., B.2. i B.3.) definirana je formula po kojoj se računaju operativni 

troškovi a koja sadrži koeficijente za koje jamči ponuditelj i iskazuje ih tablično na način kako 

je prikazano u točki 43.2. dokumentacije o nabavi.  

Na ovako prikazan način u točki 43.2. dokumentacije o nabavi, naručitelj je osigurao 

jednoznačan iskaz operativnih troškova koji sadrži isti pristup za sve ponuditelje. 

PITANJE 3. Biološki tretman linije vode  
Obzirom da se u knjizi 3, poglavlje 5.2.2.  između ostalih dopušta i nuđenje MBR tehnologije u 

cilju biološkog pročišćavanja otpadnih voda, zanima nas na koji način se misli obuhvatiti 

trošak zamjene membranskih modula koji se mora dogoditi barem 2-3 puta u predviđenom 

roku trajanja garancije za troškove pogona od 16 godina. Iz gore navedenih formula za 

izračun operativnih troškova razvidno je da se ovaj trošak ne smatra operativnim  troškom,  

što smatramo pogreškom i pogodovanjem onim ponuditeljima koji će nuditi MBR 

tehnologiju.  

Predlažemo  definiranje jednog ili dva uobičajena tehnološka procesa na osnovi aktivnog 

mulja čime bi izbjegla šarolikost u nuđenju i omogućio bolji uvid u ispunjavanje tehničkih 

uvjeta tendera, ako i provjere operativnih troškova. 

ODGOVOR 3. Naručitelja: 
Ne prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 

Gospodarski subjekt u svojoj primjedbi se poziva na troškove pogona u razdoblju od 16 

godina. Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi, zatražio iskaz operativnih troškova pogona za 

razdoblje od jedne godine.  

Naručitelj smatra da zamjena elemenata tehnološkog procesa, nije sastavni dio operativnih 

troškova, neovisno o ponuđenoj tehnologiji. Sve tehnologije koje se mogu nuditi sadrže 

elemente kojima je zahtijevana u projektiranom životnom vijeku.  

PITANJE 4. Opća zamjerka na koncept natječaje dokumentacije 
Obzirom da naša tvrtka ima bogato iskustvo u nuđenju i izvođenju UPOV a na području RH, 

ne možemo se ne zapitati zbog čega se u velikoj mjeri odustalo od koncepta natječajne 

dokumentacije koji je bio korišten tijekom financiranja istih kroz IPA program EU-a.  Ovo se 

posebno odnosi na tehničke zahtjeve ponuda i način evaluacije ponuda.  

Zbog čega se nisu izvukle pouke i utvrdili razlozi poništenju gotovo svih natječaja u protekle 

dvije godine, obzirom da se po našem mišljenju i kroz ovaj natječaj provlače koncepti koji će 

opet rezultirati velikim brojem žalbi i odugovlačenju postupka dodjele ugovora.  

ODGOVOR 4. Naručitelja: 
Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. 
Dokumentacija o nabavi je izrađena uvažavajući Zakona o javnoj nabavi 2016 i potrebe 
naručitelja u pogledu pročišćavanja otpadnih voda. 

 
 
 
 
 
 



PITANJE 5.  
Parametri dotoka otpadne vode do UPOV-a nisu izmijenjeni u odnosu na prijašnji javni 
natječaj, međutim suha tvar mulja nakon gravitacijskog ugušćivača, sukladno dokumentaciji o 
nabavi, treba iznositi 3%, u prethodnom slučaju uvjet je bio 2%. 

 
ODGOVOR 5. Naručitelja: 

Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. 
U dokumentaciji o nabavi, točki 5.1.3. Zahtjevi za mulj, naručitelj je definirao minimalni 
sadržaj suhe tvari u mulju nakon ugušćivanja.  

 
PITANJE 6.  

Naručitelj u dokumentaciji o nabavi nije definirao način higijenizacije mulja vapnom, što 
smatramo neophodnim za jednoznačno utvrđivanje zahtjeva Naručitelja.  

 
ODGOVOR 6. Naručitelja: 

Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta 
Ponuditelj, u skladu s zahtjevima propisanim u dokumentaciji o nabavi, mora osigurati 
dehidraciju mulja do 23% suhe tvari koristeći strojnu dehidraciju. Sva dodatna stabilizacija 
(npr. vapnom) mulja ovisi o tehnološkom rješenju ponuditelja.  

 
PITANJE 7.  

U dokumentaciji o nabavi nalazi se zahtjev koji se tiče jednostupanjskog crpljenja otpadne 
vode, rješenje je logično, međutim ograničava primjenu različitih tehnologija od strane 
Naručitelja.  

 
ODGOVOR 7. Naručitelja: 

Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi u Knjizi 3, u točki 5.2.1. Mehanički tretman (MT), MT2 
Crpna stanica – tehnološki opis objekta/postrojenja, propisao zahtjev uspostave 
gravitacijskog toka od točke dizanja otpadne vode preko ulazne crpne stanice do točke 
zadnjeg objekta u liniji vode radi jednostavnosti u rukovanju i održavanju uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. Napominjemo da nije propisana točna lokacija iste i daje je 
predmet Izvođačevog tehničko-tehnološkog rješenja, što je dodano u Knjizi 3. 

 
PITANJE 8.  

Naručitelj je dopustio primjenu reaktora s membranama te ujedno ostavio mogućnost 
primjene SBR-a. Hoće li tako velika sloboda primjene različitih tehnologija omogućiti 
Naručitelju jednoznačan odabir najbolje ponude?  

 
ODGOVOR 8. Naručitelja: 

Ne prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Naručitelj nije htio ograničiti slobodu nuđenja primjenjivih tehnologija. Naručitelj je 
dokumentacijom o nabavi jasno propisao način odabira ponude kroz kriterije odabira koji su 
jednoznačni za sve ponuditelje. 

 
PITANJE 9.  

Dokumentacija ne definira minimalnu površinu platoa za skladištenje mulja, određena je 
jedino, kao što je bio slučaj u prethodnom javnom natječaju, godišnja količina mulja na razini 
2.700m3/god te dvogodišnje razdoblje skladištenja. U prethodnom javnom natječaju 
ponuditelji su smanjivali dimenzije montažne hale/nadstrešnice. Projektirana nadstrešnica 
trebala bi imati dimenzije min. 80x36m uzimajući u obzir predviđenu visinu skladištenja 2,0 



m. U svrhu nedvosmislene ocjene ponuda važno je da Naručitelj jednoznačno odredi 
dimenzije nadstrešnice. 

 
ODGOVOR 9. Naručitelja: 

Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta- 
U dokumentaciji o nabavi u Knjizi 3, točka 5.2.3. Biološki tretman – linija mulja (LM), LM.6 
Plato za mulj, naručitelj je propisao minimalne zahtjeve.   

 
PITANJE 10. 

Relativni značaj kriterija jamčenog operativnog troška u ukupnim kriterijima za odabir 
ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 40%, što će ponovo dovesti do velike neusporedivosti 
predanih ponuda (kao što je bio slučaj u prethodnom javnom natječaju). Unatoč logičnoj 
namjeri odabira najpovoljnijeg ponuditelja na temelju jamčenih operativnih troškova, bolji 
kriterij ocjene ponuda zasigurno bi bili parametri povezani s cijenom ponude.  

 
ODGOVOR 10. Naručitelja: 

Naručitelj je definirao kriterije za ocjenjivanje ponuda uvažavajući zahtjeve Zakon o javnoj 
nabavi 2016. 

 
PITANJE 11. 

Naručitelju se napominje da je na nejasan način propisao uvjet dokazivanja tehničke i stručne 
sposobnosti ponuditelja. Naime, u poglavlju 20.3., točka 20.3.1.1. Dokumentacije o nabavi 
Naručitelj propisuje da gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati iskustvo 
u izvršenju minimalno jednog Ugovora u svojstvu Izvođača koji se mora odnositi na izgradnju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja s kapacitetom 
od najmanje 20.000 ES. Naručitelj dalje ističe kako potvrde za izvođenje radova na 
rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanja otpadnih voda nisu prihvatljive. 
U daljnjem tekstu navodi se da ovako postavljen uvjet iskustva gospodarskog subjekta 
Naručitelj smatra razmjernim predmetu nabave obzirom da je uvjet kod potvrda za izgradnju 
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prihvatljiv i za uređaje nešto manjeg kapaciteta u 
odnosu na predmet nabave, a kod rekonstrukcija, sanacija ili dogradnji je uvjet potpuno 
razmjeran procijenjenoj vrijednosti nabave. 
Iz navedenih odredbi Dokumentacije o nabavi nije razvidno smatra li Naručitelj potvrde za 
izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanja otpadnih 
voda prihvatljivima ili ne. 

 
ODGOVOR 11. Naručitelja: 

Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi. 
Odgovor na ovo pitanje je u vezi sa odgovorom na prvo pitanje (pitanje 1.) ovog izvještaja. 
Naručitelju u dokazivanju iskustva ponuditelja nije prihvatljivo izvođenje radova na 
rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

 
PITANJE 12. 

U poglavlju 20.3.2., točka 20.3.2.1. Naručitelj propisuje da tehnički stručnjak - Projektant 
tehnologije i voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada mora posjedovati visoku stručnu 
spremu odnosno imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, međutim 
ne navodi koji akademski stručni naziv mora posjedovati traženi tehnički stručnjak. 

 
ODGOVOR 12. Naručitelja: 

Prihvaća se primjedba. 
Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi u točki 20.3.2.1 koja sada glasi: 



Zahtijevane kvalifikacije, vještine i opće stručno iskustvo: 
visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 
u području tehničkih ili prirodnih znanosti. 

 
PITANJE 13. 

Naručitelju se skreće pozornost na neusklađenost naziva obrazaca koje ponuditelji prilažu u 
ponudi navedenih u Dijelu 1. Knjige 1 s nazivima obrazaca navedenih u Dijelu 2. Knjige 1 (npr. 
Dio 1, poglavlje 20.3.2. U ponudi se dostavlja životopis stručnjaka koji će biti pripremljen na 
Obrascu 5, Dio 2 - Obrazac 5. Tehničke specifikacije - oprema koja će se ugraditi u postrojenje 
ili Dio 1, poglavlje 39.1. Provjera cjelovitosti dostavljenog Ponudbenog projekta u skladu s 
traženim sadržajem danim u Obrascu 4, Dio 2 - Obrazac 4. Životopis tehničkog stručnjaka ove 
Dokumentacije o nabavi itd.) 

 
ODGOVOR 13. Naručitelja: 

Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta o potrebi usklađivanja naziva 
obrazaca u Knjizi 1 dokumentacije o nabavi.  

 
PITANJE 14. 

Naručitelj u poglavlju 39.1., točka d.) Dokumentacije o nabavi navodi da će se pregled, ocjena 
i bodovanje onih dijelova Ponudbenog projekta koji sačinjavaju jedan od elemenata za odabir 
ekonomski najpovoljnije ponude vršiti prema kriterijima B i C sukladno poglavlju 43. ove 
Dokumentacije o nabavi, međutim u poglavlju 43. predstavljeni su kriteriji A i B. 
 

ODGOVOR 14. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta i uskladio tekst dokumentacije o 
nabavi. 

 
PITANJE 15.  

S obzirom da je stupio na snagu Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima 
javne nabave (NN 65/2017, dalje u tekstu Pravilnik) molimo prijedlog dokumentacije o nabavi 
(dalje u tekstu: DoN) uskladiti s odredbama istog. 
 

ODGOVOR 15. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta te uskladio dokumentaciju o nabavi sa 
Pravilnikom (NN 65/2017).  
Sadržaj dokumentacije o nabavi je usklađen sa propisanim sadržajem dokumentacije o nabavi 
prema Pravilniku (NN 65/2017). 

 
PITANJE 16. 

Molimo u točki 19. DoN Knjiga 1, ugraditi odredbu članka 20. stavak 10. Pravilnika: „Izjavu iz 
članka 265. stavak 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su 
članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja 
odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.“ 
 

ODGOVOR 16. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta te uskladio dokumentaciju o nabavi sa 
Pravilnikom (NN 65/2017).  
Izmijenjen je zadnji odlomak točke 19.1, Knjige 1, dokumentacije o nabavi koji sada glasi: 
„Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 
državljanin, ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti 



zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne 
postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, 
javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjavu može dati osoba po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje 
su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, 
donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 

 
PITANJE 17. 

Molimo uskladiti točku 19. DoN knjiga 1 s odredbom članka 20. stavak 9. Pravilnika kojom je 
propisano: „Oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako 
nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje“.  
 

ODGOVOR 17. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta te uskladio dokumentaciju o nabavi sa 
Pravilnikom (NN 65/2017). 
Na kraju točke 19., Knjige 1 dokumentacije o nabavi, dodan je odlomak koji glasi: 
„Smatra se da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana 
u kojem istječe rok za dostavu ponuda.“ 

 
PITANJE 18. 

Molimo pojašnjenje točke 20.2 DoN knjiga 1 u dijelu navoda o dostavi dokaza, odnosno da li 
se u slučaju provjere dostavljaju svi navedeni dokumenti ili jedan od njih. 
 

ODGOVOR 18. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
U slučaju provjere ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 20.2 dokumentacije o nabavi, 
Knjiga 1, dostavlja se jedan od navedenih dokaza.  
Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi u točki 20.2 propisao i sljedeće: 
„Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i 
dokaze o ekonomski i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati 
svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj 
smatra prikladnim.“ 

 
PITANJE 19.  

Molimo pojašnjenje točke 20.3.1.1 DoN knjiga 1, odnosno da li će naručitelju biti prihvatljiva 
potvrda druge ugovorne strane u kojoj je navedeno da je sklopljen ugovor o rekonstrukciji, 
no iz koje je razvidno da je tijekom izvršenja istog ugrađen potpuno novi uređaj te da se ne 
radi o rekonstrukciji već o izgradnji novog uređaja na istoj lokaciji uz neprekidan i neometan 
rad pročišćavanja otpadne vode što proizlazi iz građevinske dozvole. 
 

ODGOVOR 19. Naručitelja: 
Na zahtijevano pojašnjenje naručitelj je već odgovorio u prvom pitanju ovog izvještaja. 
Odgovor glasi: 
Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi, Knjiga 1, u točki 20.3.1.1. na način da sada 
glasi: 
„Izvršenju minimalno 1 (jednog) Ugovora u svojstvu Izvođača koji se mora odnositi na 
izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja s 
kapacitetom od najmanje 15.000 ES. Ugovori moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo 
postupak javne nabave i tijekom pet  godina koje prethode toj godini.  
Naručitelju u dokazivanju iskustva ponuditelja nije prihvatljivo izvođenje radova na 
rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.“ 



Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi, Knjiga 1, u točki 20.3.2.1. na način da sada 
glasi: 
„Zahtijevano specifično stručno iskustvo: 
Iskustvo kao projektant tehnologije na najmanje jednom (1) glavnom projektu ili dva (2) 

idejna projekta na osnovu kojih se izrađuju glavni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja kapaciteta minimalno 15.000 ES.  

Naručitelju u dokazivanju specifičnog stručnog iskustva stručnjaka nije prihvatljivo 
projektiranje rekonstrukcije, sanacije ili dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda.“ 

 
PITANJE 20. 

S obzirom da su u točki 20.3.2.1 DoN knjiga 1 određeni kriteriji za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta, molimo da navedete koji dio ESPD obrasca je gospodarski subjekt 
obvezan popuniti te da se u svrhu dokazivanja navedene sposobnosti u ponudi dostavlja 
popunjeni ESPD obrazac, a da se kao dostatan dokaz na poziv naručitelja dostavlja životopis. 
Isto pravno shvaćanje je zauzela Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u 
svojem rješenju broj KLASA: UP/II-034-02/17-01/350 od 19.7.2017. godine. 
 

ODGOVOR 20. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta u dijelu točke 20.3.2.1. dokumentacije o nabavi 
u Knjizi 1 koji sada glasi: 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja Pogreška! Izvor reference nije pronađen. 

gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 

sposobnost: točka 2), točka 6a)).  

U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti 

sljedeće dokumente kao dostatan dokaz tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog 

subjekta poglavlja 20.3.2: 

 preslika diplome o završenom studiju kojima se potvrđuje kvalifikacija stručnjaka (uz 

ovjereni prijevod ukoliko diploma nije na hrvatskom jeziku) i 

 životopis prema obrascu danom u dokumentaciji o nabavi kojim se potvrđuje specifično 

iskustvo stručnjaka. 

Dokazivanje specifičnog stručnog iskustva vrši se isključivo životopisom, dok će 
Naručitelj istinitost navoda u životopisu provjeravati kontaktiranjem druge ugovorne 
strane čiji će kontakt podaci biti navedeni u životopisu. 

 
PITANJE 21. 

U točki 20.3.2.1 DoN knjiga 1 navodite da se u ponudi dostavlja životopis stručnjaka koji će 
biti pripremljen na obrascu 5, dok je iz priloga razvidno da se radi o obrascu 4. Molimo 
ispraviti. 
 

ODGOVOR 21. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta i uskladio tekst dokumentacije o 
nabavi. 

 
PITANJE 22. 

U dokumentaciji za nadmetanje izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Petrinja i pristupne ceste (UPOV Petrinja 24.000 ES i pristupna cesta) 
evidencijski broj nabave: VV-3.3/2 kao dokaz tehničke sposobnosti tražili ste 6 tehničkih 



stručnjaka, koji između ostalog imaju: iskustvo kao projektant i/ili glavni projektant na 
najmanje jednom (1) glavnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja 
pročišćavanja kapaciteta min. 20.000 ES; iskustvo kao projektant tehnologije na najmanje 
jednom (1) glavnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja 
pročišćavanja kapaciteta min. 20.000 ES; iskustvo kao inženjer gradilišta na najmanje jednom 
projektu prema jednom od dva navedena kriterija: izgradnja komunalne infrastrukture 
(sustav odvodnje ili sustav vodoopskrbe ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj za 
kondicioniranje pitke vode) ugovorne vrijednosti od najmanje 20.000.000 kn; iskustvo kao 
voditelj radova na ugradnji strojarske opreme na najmanje jednom (1) projektu prema 
jednom od dva navedena kriterija: izgradnja komunalne infrastrukture (sustav odvodnje ili 
sustav vodoopskrbe ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj za kondicioniranje 
pitke vode) ugovorne vrijednosti od najmanje 20.000.000 kn; iskustvo kao voditelj radova na 
ugradnji elektrotehničke opreme na najmanje jednom projektu prema jednom od dva 
navedena kriterija: izgradnja komunalne infrastrukture (sustav odvodnje ili sustav 
vodoopskrbe ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili uređaj za kondicioniranje pitke 
vode) ugovorne vrijednosti od najmanje 20.000.000 kn; iskustvo kao voditelj pokusnog rada 
najmanje jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalno 2. stupnja pročišćavanja 
kapaciteta minimalno 20.000 ES što uključuje: vođenje pokusnog rada i obuku osoblja 
naručitelja i izradu priručnika o rukovanju i održavanju. U predmetnoj DoN knjiga 1 tražite 
tehničkog stručnjaka projektant tehnologije i voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada koji 
ima iskustvo kao projektant tehnologije na najmanje jednom (1) glavnom projektu ili dva (2) 
idejna projekta na osnovu kojih se izrađuju glavni projekti uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda 2. ili 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta minimalno 20.000 ES. S obzirom da se radi o 
složenom predmetu nabave značajne vrijednosti nejasno je zašto ste u predmetnom 
postupku propisali znatno blaže uvjete za tehničke stručnjake, odnosno tražite samo jednog 
stručnjaka dok ste u prethodnom tražili njih šestero, a posebno imajući u vidu činjenicu da 
ste u prethodno provedenom postupku za isti predmet nabave zaprimili više ponuda 
ponuditelja koji su dokazali traženu sposobnost. Određivanjem tehničke sposobnosti na gore 
navedeni način, naručitelj se izlaže riziku da sklopi ugovor s ponuditeljem koji ne raspolaže 
potrebnim stručnjacima za kvalitetno izvršenje predmeta nabave te predlažemo da se u točki 
20.3.2.1 propišu uvjeti kao i u prethodnoj dokumentaciji za nadmetanje. Navedeno se odnosi 
i na dokazivanje iskustva gospodarskog subjekta koji mora u predmetnom postupku dokazati 
da je izvršio minimalno 1 (jedan) ugovor u svojstvu izvođača koji se mora odnositi na 
izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. ili 3. stupnja pročišćavanja s kapacitetom 
od najmanje 20.000 ES, dok je u prethodno provedenom postupku kao dokaz tehničke 
sposobnosti bilo propisano odvojeno dokaz o dobro izvršenim uslugama projektiranja UPOV-
a (izvršenje minimalno jednog ugovora koji se odnosio na izradu glavnog projekta uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda minimalno trećeg stupnja pročišćavanja s kapacitetom od 
najmanje 20.000 ES) i dokaz o dobro izvršenim radovima izgradnje UPOV-a (izvršenje 
minimalno jednog ugovora koji se mora odnositi na izgradnju uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda minimalno trećeg stupnja pročišćavanja s kapacitetom od najmanje 20.000 
ES). Dakle, i u tom dijelu kriteriji znatno blaži u odnosu na prethodni postupak te zbog toga 
predlažemo da se i u točki 20.3.1.1 propišu uvjeti kao i u prethodnoj dokumentaciji za 
nadmetanje. Ovakvim postupanjem se naručitelj, uz prethodno navedeno, izlaže i riziku 
zaprimanja velikog broja ponuda potencijalnih više ili manje kompetentnih ponuditelja, što 
povećava mogućnost podnošenja žalbi i produžava postupak odabira, a ne doprinosi kvaliteti 
i učinkovitosti javne nabave. 
 

ODGOVOR 22. Naručitelja: 
              Naručitelj nije prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta, vezan uz točku 20.3.1.1.      
              dokumentacije o nabavi. 

Postavljen uvjet tehničke i stručne sposobnosti je razmjeran predmetu nabave.  



 
 
PITANJE 23. 

U točki 20.2 DoN knjiga 1 navodite da se sve odredbe poglavlja 19. i 20.1 odnose i na sve 
članove zajednice ponuditelja. Molimo pojašnjenje da li se isto odnosi na točku 20.1.2 
odnosno da li svi članovi zajednice moraju dokazati ovlaštenje za obavljanje djelatnosti 
građenja? Nadalje, navodite da naručitelja može od zajednice tražiti određeni pravni oblik 
nakon sklapanja ugovora. Naime, ako će se od zajednice tražiti određeni pravni oblik isto 
mora biti navedeno u DoN, odnosno mora biti navedeno koji pravni oblik će naručitelj 
zahtijevati. 
 

ODGOVOR 23. Naručitelja: 
Naručitelj je djelomično prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je u točki 20.1.2. propisao uvjet prema kojem u trenutku sklapanja ugovora o 
javnoj nabavi, ponuditelj/članovi zajednice ponuditelja/podugovaratelj, moraju dokazati da 
su ovlašteni za obavljanje djelatnosti projektiranja i građenja prema Zakonu o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/2015), te obavljanje geodetskih 
poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13)-. 
Nastavno na drugi dio pitanja gospodarskog subjekta, vezan za određeni pravni oblik nakon 
sklapanja ugovora, naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi u točki 22. Odredbe koje se 
odnose na zajednicu gospodarskih subjekata i ne traži određeni pravni oblik od zajednice 
ponuditelja nakon sklapanja ugovora. 

 
PITANJE 24. 

Molimo da točku 25. DoN Knjiga 1, uskladite sa predmetnim Pravilnikom u dijelu koji se 
odnosi na nedostupnost EOJN. 
 

ODGOVOR 24. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio prijedlog gospodarskog subjekta vezan za točku 25. Knjiga 1 
dokumentacije o nabavi i uskladio sa Pravilnikom (NN 65/2017) u dijelu koji se odnosi na 
nedostupnost EOJN. 

 
PITANJE 25. 

Molimo u točki 26. ispraviti dio vezan uz sadržaj ponude sukladno navodima iz točke 7. ovog 
dopisa. 
 

ODGOVOR 25. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta i uskladio tekst dokumentacije o 
nabavi. 
  

PITANJE 26. 
U točki 28. DoN knjiga 1 navodite da ponuditelji u ponudi mogu koristiti pojedine strane 
riječi, izraze koji ne utječu na razumljivost ponude prema sudu naručitelja. S obzirom da je 
navod „prema sudu naručitelja“ vrlo subjektivan molimo brisati ovaj dio rečenice.  
 

ODGOVOR 26. Naručitelja: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta vezan za točku 28. Knjige 1 DoN , jer 
se navedeno odnosi na pojedine općeprihvaćene izraze, dok se za ostalo traži prijevod od 
strane ovlaštenog sudskog tumača. 

 
 
 



 
 
PITANJE 27. 

Molimo da u točki 30.2.1 DoN knjiga 1 navedete rok u kojem se naručitelj obvezuje vratiti 
jamstvo za ozbiljnost ponude u slučaju poništenja postupka javne nabave nakon isteka roka 
za dostavu ponuda, a s obzirom da se radi o značajnim iznosima. 

 
ODGOVOR 27. Naručitelja: 

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta i unutar točke 30.2.1. DoN Knjiga 1 definira se 
sljedeće: 
„U slučaju poništenja postupka nabave, naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u 
roku 10 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju.“ 

 
PITANJE 28. 

Molimo da u točki 39.1 DoN knjiga 1 ispravite riječ obrazac 4 u obrazac 5. 
 

ODGOVOR 28. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta i uskladio tekst dokumentacije o 
nabavi. 

 
PITANJE 29. 

Molimo da točku 43. DoN knjiga 1 kriterije za odabir ponude uskladite s odredbama ZJN 
2016. Naime dana 1.7.2017. godine na snagu je stupila odredba članka 284. stavak 4. kojom 
je propisano da javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij 
za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90%. 
 

ODGOVOR 29. Naručitelja: 
Ne prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta vezana uz točku 43. DoN Knjiga 1. 
Naručitelj nije propisao samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude.  

 
PITANJE 30. 

Molimo da točku 45. DoN Knjiga 1 u dijelu ažurirani popratni dokument uskladite s 
odredbama predmetnog Pravilnika. Nadalje, u istoj točki vezano za dostavu dokumenata 
molimo da umjesto izvornika navedete neovjerena preslika s obzirom da se dokumenti ne 
mogu dostavljati putem EOJN u izvorniku već skenirani u preslici. 
 

ODGOVOR 30. Naručitelja: 
Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta vezan za dostavu ažuriranih popratnih 
dokumenata. Naručitelj je točku 45. Knjige 1 DoN uskladio sa odredbama Pravilnika (NN 
65/2017) vezan za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata. 

 
PITANJE 31. 

Molimo da uskladite Obrazac 1 Dodatak ponudi DoN Knjiga 1 i Dio II Dodatak ponudi DoN 
Knjiga 2 (npr. razdoblje pokusnog rada, maksimalni iznos kazne za zakašnjenje, minimalni 
iznos privremene situacije, VRS i drugo). 
 

ODGOVOR 31. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. Dodatak ponudi je brisan iz DoN Knjiga 2. 

 
PITANJE 32. 

Molimo da u obrazac 5 ispravite godinu, umjesto 2016. u 2017.  
 



ODGOVOR 32. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 

PITANJE 33. 
Molimo da u knjizi 2 kao i u knjigama 3, 4 i 5 uskladite terminologiju s odredbama ZJN 2016 
(npr. podizvođači zamijeniti riječju podugovaratelj, nadmetanje sa nabava i drugo). 
 

ODGOVOR 33. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta.  

 
PITANJE 34. 

Molimo da u DoN Knjiga 2 Dio 1 Obrazac Sporazuma ispravite naziv predmet nabave. Isto je 
potrebno promijeniti u knjigama 3, 4 i 5. 
 

ODGOVOR 34. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 

 
PITANJE 35. 

Molimo da u DoN Knjiga 2 poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, čl. 1.1.1. navedete važeći 
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016). Isto je potrebno promijeniti i u ostalim odredbama 
Knjige 2 kao i u Knjigama 3, 4 i 5. 
 

ODGOVOR 35. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 

 
PITANJE 36. 

Molimo da u DoN Knjiga 2, poglavlje 3, Posebni uvjeti Ugovora čl. 1.1.6.10. Ostale definicije 
pojasnite smatra li se pod pojmom „Dozvola“ građevinska ili neka druga dozvola? 
 

ODGOVOR 36. Naručitelja: 
U članku 1.1.6.10. Dozvola: "Dozvola" znači službeni akt potreban da se odobri građenje 
sukladno Zakonu o gradnji. 

 
PITANJE 37. 

U DoN Knjiga 2, poglavlje 3, Posebni uvjeti Ugovora, točka Dodatni članak 1.16. propisano je: 
Ne derogirajući odredbe o primjeni kazne određenih ugovorom naručitelj može Izvođaču 
nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno članku 109., administrativne i 
financijske kazne, Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 
25.10.2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun unije. Naime članak 
109. stavak 1. točka a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 propisuje: javni naručitelj može 
izreći administrativne i/ili financijske sankcije: a) izvoditeljima, natjecateljima ili 
ponuditeljima u slučajevima iz članka 107. stavka 1. točke b). Članak 107. stavak 1. točka b) 
glasi: 1. Ugovor se ne smije sklopiti s natjecateljima ili ponuditeljima koji su tijekom postupka 
nabave za taj ugovor: b) krivi za pogrešno prikazivanje podataka koje javni naručitelj traži kao 
uvjet za sudjelovanje u postupku nabave ili ako nisu dostavili takve podatke. Molimo 
pojasniti na koji dio članka 109. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 se odnosi dodatni članak 
1.16. uzimajući u obzir činjenicu da se okolnosti iz stavka 1. točke a) članka 109. Uredbe (EU, 
Euratom) br. 966/2012 odnose na fazu postupka nabave prije sklapanja ugovora.  
 

ODGOVOR 37. Naručitelja: 
Naručitelj ovim putem pojašnjava da članak 109. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 koji je 
propisan u Knjizi 2. je članak koji se primjenjuje u potpunosti sukladno Uredbi.  

 



 
 
PITANJE 38. 

U DoN knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, čl. 4.2. Sredstva osiguranja za izvršenje 
Ugovora propisano je: „Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora moraju biti u obliku danom 
u Knjizi 2 Dio 4 Dokumentacije za nadmetanje i moraju biti izdana od financijske institucije 
prihvatljive za naručitelja.“ 
Molimo jasno navesti koji su kriteriji za prihvatljivost financijskih institucija Naručitelju. 
Naime, ovako postavljen zahtjev je neodređen i možete biti subjektivan. Također, molimo 
riječ „nadmetanje“ zamijeniti riječju „nabavi“, kao i u ostalim odredbama Knjige 2 te 
Knjigama 3, 4 i 5. 
 

ODGOVOR 38. Naručitelja: 
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Naručitelj pojašnjava da je prihvatljivo sredstvo osiguranja, vezano za poglavlje 3. Posebni 
uvjeti ugovora, čl. 4.2. Bankarska garancija. 

 
PITANJE 39. 

U DoN – Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti ugovora, čl. 4.10. Podaci o gradilištu – propisano 
je: Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na gradilištu koja smatra potrebnim za pripremu 
Projekta Radova, za podnošenje bilo kakvog proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih ili 
drugih odobrenja ili za pripremu prijedloga izvođača te za projektiranje, izvođenje, dovršenje 
i održavanje radova do potpunog zadovoljstva Inženjera. Molimo pojasniti pojam 
„zadovoljstvo Inženjera“ jer je ovako postavljen zahtjev neodređen i subjektivan. 
 

ODGOVOR 39. Naručitelja: 
Na prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Naručitelj kod izvođenja građevinskih radova, sukladno Zakonu o građenju, obvezan ja 
angažirati Nadzornog inženjera koji nadgleda sve radnje i radove vezane za izvršenje svih 
građevinskih zahvata. 

 
PITANJE 40. 

U DoN – Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, čl. 4.25 Postojeći vodovi – ponavlja se 
odredba o zadovoljstvu Inženjera. Molimo pojasniti pojam „zadovoljstvo Inženjera“ jer je 
ovako postavljen zahtjev neodređen i subjektivan. 
 

ODGOVOR 40. Naručitelja: 
Na prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Naručitelj kod izvođenja građevinskih radova, sukladno Zakonu o građenju, obvezan ja 
angažirati Nadzornog inženjera koji nadgleda sve radnje i radove vezane za izvršenje svih 
građevinskih zahvata. 

 
PITANJE 41. 

U DoN - Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, točka 5.1 Opće obveze projektiranja, 
Dodati novi stavak na kraju ovog članka, između ostalog, propisano je: „Naručitelj nije 
odgovoran za točnost, sadržaj ili potpunost bilo kojeg Projekta ili dijela Projekta kojega je dao 
Izvođaču.“ 
Molimo pojasnite na koji način izostanak odgovornosti naručitelja za Projekt ili dio Projekta, 
kao dijel(ov)a zahtjeva naručitelja utječe na izvođačeva prava na potraživanja prema 
posljednja dva stavka članka 5.1 Općih uvjeta? Također, smatramo da je navedena odredba 
„Naručitelj nije odgovoran za točnost, sadržaj ili potpunost bilo kojeg Projekta ili dijela 



Projekta kojega je dao Izvođaču“ u suprotnosti s posljednja dva stavka članka 5.1 Općih 
uvjeta. 
 

ODGOVOR 41. Naručitelja: 
Ne prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Svim potencijalnim ponuditeljima je prije izrade i dostave ponude u postupku nabave, 
dozvoljeno da, pregledaju svu projektnu dokumentaciju, te da obilaskom gradilišta utvrdite 
moguća odstupanja, ako postoje. Ponuditelj dostavom ponude, obvezane je predvidjeti sve 
potrebne radnje, te ponudom obuhvatiti i eventualno prepoznata odstupanja ako ih je 
utvrdio. 

 
PITANJE 42. 

Odredbom DoN - Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, čl. 8.5 Kašnjenje koje uzrokuju 
vlasti – Izvođač je stavljen u neravnopravan položaj ukidanjem prava po Općim uvjetima da 
„…potražuje bilo kakve troškove ili izmaklu korist zbog tog zakašnjenja“. Molimo pojasniti. 
 

ODGOVOR 42. Naručitelja: 
Na prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je dokumentacijom i vremenskim razdobljem, predvidio dovoljno vremena za 
dobivanje sve potrebne dokumentacije koju izdaju nadležne državne institucije, te stoga ako 
se gospodarski subjekt bude pridržavao planskih vrijednosti neće doći do naveden kašnjenja. 

 
PITANJE 43. 

U DoN - Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, čl. 12.2 Odgođeni testovi nakon 
dovršetka – ukida se sankcija za naručitelja za slučaj njegove odgovornosti za odgodu testova. 
Ovakvim određenjem Izvođač se stavlja u nepovoljan položaj pa predlažemo zadržavanje 
odredaba Općih uvjeta ugovora.  
 

ODGOVOR 43. Naručitelja: 
Ne prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. 
Dinamikom koja je propisana Dokumentacijom o nabavi, koja je dostupna gospodarskim 
subjektima, a nastavno na koje isti izrađuju svoju ponudu, kao potencijalni ponuditelji, jasno 
definira testove nakon dovršetka radova, te naručitelj neće mijenjati navedeni članak. 

 
PITANJE 44. 

U Knjizi 4, stavka troškovnika Laboratorijska oprema i namještaj – Knjiga 3, točka 4.6.2 – 
pozivate se na točku 4.6.2 Knjige 3, no predmetne točke nema u Knjizi 3 pa molimo pojasnite. 
 

ODGOVOR 44. Naručitelja: 
Naručitelj je prihvatio primjedbu gospodarskog subjekta i uskladio tekst dokumentacije o 
nabavi. 

 
 
Petrinja, 27.10. 2017 godine. 

 
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 
 


