Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), Naručitelj
Županijska lučka uprava Mali Lošinj, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: Radovi na dogradnji luke otvorene za
javni promet Mrtvaška na otoku Lošinju, evidencijski broj nabave: Ev. broj: 43/JN/2020, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA
GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Naručitelj Županijska lučka uprava Mali Lošinj objavila je 18. svibnja 2020. godine prethodno
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom Dokumentacije o nabavi,
troškovnicima sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta i kriterijima za odabir ponude, u trajanju od 10 (deset) dana, računajući od dana
objave dokumentacije u EOJN RH.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 28. svibnja 2020.
godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaprimljena su dva
prijedloga gospodarskog subjekta za izmjenom Dokumentacije o nabavi na koje Naručitelj odgovara
kako slijedi:
1.

Prijedlog gospodarskog subjekta:

UVJETI EKONOMSKE I FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA
Sada glasi:
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u posljednje 3 (tri) dostupne financijske godine (2019., 2018.,
2017.) imao ukupni (zbrojeni) godišnji promet minimalno u visini iznosa procijenjene vrijednosti ove
javne nabave ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako
je informacija o tim prometima dostupna.
Prijedlog :
Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov prosjek ukupnog godišnjeg
prometa u tri posljednje dostupne financijske godine (2019., 2018., 2017.) u visini iznosa procijenjene
vrijednosti ove javne nabave bez PDV-a, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti
gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

Odgovor Naručitelja:
Naručitelj nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog gospodarskog subjekta budući bi na taj način postrožio
određene uvjete financijske sposobnosti i ograničio tržišno nadmetanje kao temeljno načelo javne
nabave. Naime, predloženi prosjek ukupnog godišnjeg prometa u tri posljednje dostupne financijske
godine (2019., 2018., 2017.) u visini iznosa procijenjene vrijednosti ove javne nabave bez PDV-a
značajno je stroži od određenog uvjeta kojim gospodarski subjekt mora dokazati da je u posljednje 3
(tri) dostupne financijske godine (2019., 2018., 2017.) imao ukupni (zbrojeni) godišnji promet
minimalno u visini iznosa procijenjene vrijednosti ove javne nabave.
2.

Prijedlog gospodarskog subjekta:

UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA
Sada glasi:
Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno
izvršio radove iste ili slične predmetu nabave, minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmetne
nabave.
Ovaj uvjet dokazuje se popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave
(2020.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini (2019.- 2015.).
Popis sadržava ili mu se prilaže jedna ili više potvrda (maksimalno 5 (pet) potvrda) druge ugovorne
strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova, čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a
jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti postupka nabave.
Prijedlog kako da glasi:
Potrebno iskustvo gospodarskog subjekta za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno
izvršio radove iste ili slične predmetu nabave, minimalno jedan ugovor, ukupne vrijednosti minimalno
u visini procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) predmeta nabave.
Pod radovima sličnim predmetu nabave smatra se izgradnja i/ili dogradnja i/ili rekonstrukcija operativne
obale, luke, dijela luke, trajektnih pristaništa, marina, gatova i sličnih konstrukcija u morskim uvjetima,
koji uključuju radove na podmorskoj ugradnji AB elemenata težine minimalno 80 tona.
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog gospodarskog subjekta budući bi na taj način postrožio
određene uvjete tehničke i stručne sposobnosti i ograničio tržišno nadmetanje kao temeljno načelo javne
nabave. Naime, prijedlog da je gospodarski subjekt u svojstvu izvođača uredno izvršio radove iste ili
slične predmetu nabave, minimalno jedan ugovor, ukupne vrijednosti minimalno u visini procijenjene
vrijednosti (bez PDV-a) predmeta nabave značajno je stroži od određenog uvjeta kojim gospodarski
subjekt mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio radove iste ili slične predmetu nabave,
minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmetne nabave te da priloženi popis sadržava ili mu se
prilaže jedna ili više potvrda (maksimalno 5 (pet) potvrda) druge ugovorne strane o urednom izvođenju
i ishodu najvažnijih radova, čija je kumulativna vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od procijenjene
vrijednosti postupka nabave.

Nadalje, Prema Uputi SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje) za korisnike bespovratnih
sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja
postupaka nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, koje proizlaze iz
dokumentacije o nabavi (ažurirano 8.4.2020.) jedna od najčešćih grešaka je suviše usko i specifično
definiranje što se smatra sličnim predmetu nabave, što ima ograničavajući učinak na tržišno natjecanje,
ne predstavlja minimalnu razinu sposobnosti te priječi pristup svim zainteresiranim gospodarskim
subjektima. Naručiteljima se stoga preporučuje ne ulaziti u specificiranje pojma „slično predmetu
nabave", u suprotnom treba imati na umu, ako se definira što je slično predmetu nabave, definicijom
moraju biti obuhvaćeni svi radovi / robe / usluge slični predmetu nabave što je teško osigurati.
Slijedom citirane Upute SAFU, Naručitelj nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog gospodarskog subjekta
da se pod radovima sličnim predmetu nabave smatra izgradnja i/ili dogradnja i/ili rekonstrukcija
operativne obale, luke, dijela luke, trajektnih pristaništa, marina, gatova i sličnih konstrukcija u morskim
uvjetima, koji uključuju radove na podmorskoj ugradnji AB elemenata težine minimalno 80 tona, budući
bi isti predstavljao suviše usko i specifično definiranje što se smatra sličnim predmetu nabave i
predstavljao restriktivni / diskriminatorni uvjet tehničke i stručne sposobnosti.

U Malom Lošinju, 16. lipnja 2020. godine
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

