IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.
52420 BUZET, Sv. Ivan 8, MB 1897411, OIB 52879107301

Broj: II-99/25-17
Buzet, 10. travnja 2017.

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za pripremu i
provedbu otvorenog postupka javne nabave
Sukladno čl. 198. Zakon o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016), naručitelj IVS- Istarski
vodozaštitni sustav d.o.o., je, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima u trajanju od pet (5) dana za postupak javne nabave radova za
izgradnju Fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, na službenim stranicama IVS-a
d.o.o., objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio
primjedbe/prijedloge od tri gospodarska subjekta, i to: 1. HRVATSKI TELEKOM d.d.,
predstavnica Renata Minković, 2. EG Projekt, predstavnik Branisalv Antić i 3. ADC-ALARMNI
CENTAR d.o.o, predstavnik Smiljan Krstanović.
Primjedba gospodarskog subjekta ad 1. odnosila se na odredbe Dokumentacije o
nabavi kojima se određuje dostava ESPD obrasca. Naručitelj je prihvatio dostavljenu
primjedbu, stoga je izmijenio Dokumentaciju u tom dijelu te, u skladu s čl. 260 ZJN 2016.,
propisao obveznu, a ne fakultativnu dostavu ESPD obrasca.
Gospodarski subjekt ad. 2. dao je primjedbu da su uvjeti iz točaka 4.3.1., 4.3.4., 7.2.2.
Dokumentacije o nabavi suvišni te nabava istih trebala biti zaseban postupak nabave.
Naručitelj nije prihvatio navedenu primjedbu budući da u određivanju kriterija za odabir
gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude postupao sukladno ZJN 2016.
Gospodarski subjek ad 3. predložio je da se u Tehničkom opisu stavka 2.. Dokazi o
zadovoljavanju tehničkih specifikacija, za tražene certifikate dodaju riječi: „ili jedankovrijedni“,
s obzirom da postoji nekoliko istih normi kojima se dokazuju tražena svojstva. Naručitelj je
prihvatio navedeni prijedlog te će u skladu s time izmijeniti predmetnu stavku Tehničkog opisa.
Drugih upita, primjedaba i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata nije bilo.
Naručitelj će Dokumentaciju o nabavi za izgradnju Fotonaponskih elektrana za vlastitu
potrošnju objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH),
stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu
dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku
javne nabave.

Rukovoditelj odjela za pravne i opće poslove:
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