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Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška: Izgradnja uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda
1. Naziv i OIB naručitelja:

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ljudevita Gaja
56, Nova Gradiška, OIB: 71642681806

2. Evidencijski broj nabave:

__________

3. Predmet nabave:
voda

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

29.11.2017.

5. Datuma završetka prethodnog savjetovanja:

8.12.2017.

6. Navod je li naručitelj tijekom savjetovanja održao sastanak: NE
7. Tekst primjedbe i prijedloga i odgovori:

PITANJE 1.
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 jer npr. iz obrasca BON ili
SOL 2 nije razvidan ukupni promet.

ODGOVOR 1. Naručitelja:
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi,
Knjiga 1, u točki 20.2. na način da sada glasi:
„U slučaju provjere informacija navedenih u ESPD Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao
dostatan dokaz. Ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 20.2.:
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Izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske
godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako
je informacija o tim prometima dostupna.
Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti tražene dokaze, on
može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji
javni naručitelj smatra prikladnim.“

PITANJE 2.
Molimo pojašnjenje točke 20.3.1.1. DoN Knjiga 1. Naime, u članku 268. stavak 5. ZJN 2016
propisano je da je uvjet tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta iz stavka 1. točaka
1. predmetnog članka 268. vezan uz predmet nabave ako su radovi isti ili slični predmetu nabave.
S obzirom da Naručitelj nije naveo koji su to slični radovi molimo izmjenu DoN u tom dijelu. I
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u svojim rješenjima ima isto pravno
shvaćanje da naručitelj mora sukladno predmetnom članku propisati koje će radove smatrati
sličnima predmetu nabave.

ODGOVOR 2. Naručitelja:
Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta. Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi,
Knjiga 1, u točki 20.3.1. na način da sada glasi:
„Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da ima iskustvo u izvršenju istih ili
sličnih radova kao što je predmet nabave:
20.3.1.1. 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 20.000 ES. Ugovori moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo
postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.
Naručitelj će pod pojmom istih ili sličnih radova prihvatiti:
Izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji ili dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
čija je vrijednost radova veća ili jednaka od procijenjene vrijednosti nabave navedene u poglavlju
8. Radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet
godina koje prethode toj godini.“

PITANJE 3.
U točki 31. DoN Knjiga 1, navodite da se prilikom izmjene ili dopune ponude automatski
poništava prethodno predana ponuda što nije točno pa molimo ispravak DoN u tom dijelu.

ODGOVOR 3. Naručitelja:
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Prihvaća se primjedba. Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi, Knjiga 1, točku 31. na
način da sada glasi:
„Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda mijenjati svoju ponudu ili od nje odustati.
Ponuditelj je obvezan izmjenu ili odustanak od ponude dostaviti na isti način kao i osnovnu
ponudu s naznakom da se radi o izmjeni ili odustanku.
U slučaju odustanka od ponude, EOJN RH trajno onemogućava pristup toj ponudi ako je
dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije, a javni naručitelj je obvezan vratiti
ponuditelju ponudu ili njezine dijelove ponude ako su dostavljeni sredstvima komunikacije koja
nisu elektronička.“

PITANJE 4.
Molimo da točku 43. DoN Knjiga 1, kriterije za odabir ponuda uskladite s odredbama ZJN 2016.
Naime, dana 01.07.2017. 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 4. 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. Kao
kriterij za odabir ponude određena je kombinacija cijene izgradnje i operativnog troška.
Naručitelj nije sveo ocjenjivanje ponuda samo na cijenu ili samo na trošak.

PITANJE 5.
Prihvaća se primjedba. U obrascu Dodatak ponudi Knjiga 1 u jedno stavku navodite da će VRS biti
jedan član, dok u drugome navodite 3 člana. Molimo pojašnjenje.

ODGOVOR 5. Naručitelja:
Naručitelj je izmijenio dokumentaciju o nabavi. VRS će biti jedan član.

PITANJE 6.
U obrascu Dodatak ponudi navodite rokove dovršetka pokusno rada u danima dok u točki 17.
DoN Knjiga 1 navodite rokove u mjesecima pa molimo uskladiti.

ODGOVOR 6. Naručitelja:
Prihvaća se primjedba. Naručitelj je uskladio rokove dovršetka. Rok dovršetka je 730 dana,
odnosno 24 mjeseca.

PITANJE 7.
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U obrascu 5. Knjiga 1 životopis tehničkog stručnjaka kao jedan od podatak navodite i adresu. S
obzirom da je podatak o adresi stanovanja irelevantan podatak za dokazivanje specifičnog
iskustva stručnjaka, a prema propisima države sjedišta stručnjaka podatak o adresi stanovanja
osobni je podatak koji nije javno dostupan, molimo izmjenu DoN, Knjiga 1 obrazac 5 na način da
se u istome briše točka „adresa“.
Nadalje, u fusnoti navodite da Naručitelj pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu za provjeru
točnosti podataka prikazanih u ovom obrascu, dok u točki 20.3.2.1. navodite da će Naručitelj
istinitost navoda u životopisu provjeravati kontaktiranjem druge ugovorne strane čiji će kontakt
podaci biti navedeni u životopisu pa molimo uskladite.

ODGOVOR 7. Naručitelja:
Ne prihvaća se primjedba. Naručitelj neće mijenjati obrazac životopisa.
Točka 20.3.2.1. nije u suprotnosti ili neusklađena sa životopisom.

PITANJE 8.
Molimo da u Knjizi 2, kao i u Knjigama 3, 4 i 5 uskladite terminologiju s odredbama ZJN 2016 i
podizvođači zamijeniti riječju podugovaratelj.

ODGOVOR 8. Naručitelja:
Prihvaća se primjedba. Naručitelj je izmijenio terminologiju u dokumentaciji o nabavi i riječ
podizvoditelj zamijenio riječju podugovaratelj.

PITANJE 9.
Molimo da u DoN - Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, Čl. 1.1.1 navedete važeći Zakon
o javnoj nabavi Narodne novine broj 120/2016. Isto je potrebno promijeniti i u ostalim
odredbama Knjige 2.

ODGOVOR 9. Naručitelja:
Prihvaća se primjedba. Naručitelj je promijenio DoN – Knjiga 2 sukladno primjedbi
zainteresiranog gospodarskog subjekta.

PITANJE 10.
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 o nabavi 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.
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ODGOVOR 10. 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 11.
U DoN - Knjiga 2, poglavlje 3 Posebni uvjeti Ugovora, Čl. 4.10. Podaci o gradilištu – propisano je:
Izvođač će provoditi daljnja istraživanja na Gradilištu koje smatra potrebnim za pripremu
Projekta Radova, za podnošenje bilo kakvog proračuna, za dobivanje bilo kojih službenih ili dugih
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 11. Naručitelja:
Na prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta.
Naručitelj je kod izvođenja građevinskih radova, sukladno Zakonu o građenju, obvezan angažirati
Nadzornog inženjera koji nadgleda sve radnje i radove vezane za izvršenje svih građevinskih
zahvata.

PITANJE 12.
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 12. Naručitelja:
Na prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta.
Naručitelj je kod izvođenja građevinskih radova, sukladno Zakonu o građenju, obvezan angažirati
Nadzornog inženjera koji nadgleda sve radnje i radove vezane za izvršenje svih građevinskih
zahvata.

PITANJE 13.
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 izvještaja kojega je dao Izvođaču.“
Molimo pojasniti na koji način izostanak odgovornosti Naručitelja za izvještaja, 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
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za točnost, sadržaj ili potpunost bilo kojeg izvještaja kojega je dao Izvođaču“ u suprotnosti s
posljednja dva stavka članka 5.1. Općih uvjeta.

ODGOVOR 13. 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 14.
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 14. 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 15.
Pregledom knjige 3 (Zahtjeva Naručitelja) u poglavlju 4.6.1 kontinuirana (on-line) oprema, pod
točkom 7. se spominje analizator:
7) Ispust pročišćene otpadne vode
a) analizator ukupnog dušika (NTOT) i ukupnog fosfora (PTOT) - može biti
višekanalni za pojedine ispuste,
a taj isti analizator je opisan ispod na poziciji spoja mehaničke i biološke
obrade.
Da li je potrebno imati taj analizator na poziciji spoja mehaničke obrade i
bioloških bazena?

ODGOVOR 15. Naručitelja:
Da, analizator je potrebno imati na poziciji spoja mehaničke i biološke obrade, kako je traženo
zahtjevima naručitelja.

PITANJE 16.
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U opisu mjerne opreme je navedena ORP sonda sa karakteristikama, a da prije toga nije
navedena u popisu opreme.
Uz to kontrolni modul 4.7.3. koristi za upravljanje amonijak i nitrat, a ne ORP.
Da li je ORP sonda potrebna?
Nije li bolje imati sondu nitrata umjesto ORP?

ODGOVOR 16. Naručitelja:
Da, ORP sonda je potrebna.
Zahtjevima naručitelja propisana je minimalna oprema. Ponuditelj može, sukladno svome
tehnološkom rješenju, u ponudi ponuditi opremu koju smatra potrebnom, uz minimalno
propisanu u zahtjevima naručitelja.

PITANJE 17.
U Knjizi 3, poglavlju 4.6.2 Diskretna off line mjerenja se navodi da uzorkivač za vanjsku montažu
mora imati temperaturno područje rada -10°C do 40 oC.
Nije li -10°C malo premali zahtjev tj da bude barem -20°C kao što takva oprema uobičajeno ima?

ODGOVOR 17. Naručitelja:
Zahtjevima naručitelja su propisani minimalni standardi za opremu. Ponuditelj može ponuditi i
veće standarde opreme.
OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA
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