Na temelju čl. 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te čl. 11. Pravilnika o planu nabave,
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), nastavno
na nacrt Dokumentacije o nabavi OS‐VV‐08/19, naručitelj Javna ustanova „Nacionalni park
Plitvička jezera“ objavljuje

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA



Naziv i OIB Naručitelja:
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, OIB: 91109303119



Evidencijski broj nabave:
OS‐VV‐08/19



Predmet nabave:
Kupnja alkoholnih pića za ugostiteljstvo i trgovinu



Datum početka prethodnog savjetovanja:
02.08.2019.



Datum završetka prethodnog savjetovanja:
07.08.2019.



Tijekom prethodnog savjetovanja, Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima.



Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja zaprimljen je sljedeći prijedlog gospodarskog
subjekta:
Vezano na objavljeno savjetovanje za predmet nabave: Kupnja alkoholnih pića za
ugostiteljstvo i trgovinu, OS‐VV‐08/19 imamo komentar na točku 4.2. TEHNIČKA I
STRUČNA SPOSOBNOST gdje su definirane minimalne razine sposobnosti po grupama.
Iz navedene točke se može iščitati da se zahtjeva jedan ugovor čija vrijednost bez pdv‐a
treba biti kako je navedeno u dokumentaciji po grupama. Predlažemo izmjenu
dokumentacije na način da se osigura da minimalna razina sposobnosti je kumulativna
isporuka robe iste ili slične predmetu nabave tj. da se omogući zbroj ugovora robe iste ili
slične predmetu nabave.
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Na taj način se ne ograničava podnošenje ponuda gospodarskih subjekata, a istodobno
se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebno iskustvo i da s obzirom na opseg
nabave je sposoban kvalitetno isporučiti robu koja je predmet nabave.

ODGOVOR:
Naručitelj djelomično prihvaća gore naveden prijedlog. Naručitelj će izmijeniti predmetnu
točku Dokumentacije o nabavi na način da će kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti
tražiti minimalno 1 (jednu) a najviše 3 (tri) glavne isporuke robe, a čija kumulativna
vrijednost bez PDV‐a zadovoljava iznose propisane Dokumentacijom o nabavi, za sve
grupe.

ZAKLJUČAK:
U postupku izrade dokumenta sudjelovali su članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i
službenici Odjela nabave i skladišta.
Sukladno gore navedenom odgovoru, a temeljem čl. 200. st. 1. ZJN 2016 Naručitelj zaključuje da
je dokumentacija potpuno jasna, nedvojbena, precizna i razumljiva te izrađena na način da
omogući podnošenje usporedivih ponuda.
Temeljem svega navedenog Naručitelj će pokrenuti postupak javne nabave.

Plitvička Jezera, 12.08.2019.

Stručno povjerenstvo
za javnu nabavu

DOSTAVITI:
1. Javnom objavom u EOJN RH
2. Pismohrana, ovdje
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