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IZVJEŠĆE 

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU – POSTUPAK JAVNE NABAVE 

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA TARNO,  

ETAPA 1 – FAZA 2, IZGRADNJA TEMELJNOG BRTVENOG SUSTAVA PLOHE 6 I 

PRATEĆIH OBJEKATA I SUSTAVA 

 

 

 Nakon provedenog  savjetovanja naručitelj je razmotrio sve prispjele primjedbe i 

prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te se očituje kako slijedi: 

 

1. Predlaže se da se kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži dostava potvrde 

o urednom izvršenju jednog ili više ugovora o izvršenju istih ili sličnih radova 

(sanacija odlagališta otpada). 

Prijedlog se ne prihvaća jer bi isto ograničilo broj gospodarskih subjekata koji bi 

mogli podnijeti ponudu po nadmetanju, nadalje naručitelj smije zahtijevati samo 

minimalne razine sposobnosti, naručitelj u Dokumentaciji traži da je gospodarski 

subjekt registriran za obavljanje poslova građenja i smatra da je to dovoljan dokaz 

da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi. 

 

2. Predlaže  se da se kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži dokaz o 

ovlaštenom voditelju građenja sa istim ili sličnim iskustvom na predmetnim 

radovima te reference – potvrdu investitora da je radio kao inženjer gradilišta za 

iste ili slične poslove (sanacija odlagališta otpada). 

Prijedlog  se ne prihvaća. Naručitelj je u Dokumentaciji propisao da gospodarski 

subjekt mora dokazati da ima na raspolaganju ovlaštenog voditelja građenja koji 

ima strukovnu osposobljenost i odgovarajuće radno iskustvo te da udovoljava 

svim ostalim uvjetima propisanim pozitivnim propisima i smatra da je to dovoljan 

dokaz vezan uz predmet nabave i razmjeran predmetu nabave  da će gospodarski 

subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi. 

 

3. Predlaže se da se kao uvjet traži dokaz da ponuditelj posjeduje koordinatora II – 

stručnjaka zaštite na radu u fazi izvođenja radova. 



Prijedlog se ne prihvaća, predmet ove nabave je izvođenje radova, a pitanje 

koordinatora – stručnjaka zaštite na radu naručitelj će riješiti nakon odabira 

izvođača radova (kao i nadzor) u posebnom postupku jednostavne nabave. 

 

4. Predlaže se da se kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži posjedovanje 

opreme i mehanizacije (5 kamiona, 5 rovokopača, 2 valjka i sl.). 

Prijedlog se ne prihvaća, u postupku javne nabave smiju se zahtijevati samo 

minimalne razine sposobnosti vezane uz predmet nabave i razmjerne predmetu 

nabave. 

 

5. Predlaže se da se kao obavezni uvjet za nadmetanje stavi obilazak lokacije radova 

te izdavanje potvrde o izvršenom obilasku koja se kao dokaz dostavlja uz ponudu. 

Prijedlog se ne prihvaća, u Dokumentaciji je propisano da ponuditelj može prije 

izrade ponude izvršiti pregled mjesta izvršenja radova i izvršiti uvid u Izvedbeni 

projekt te naručitelj smatra da nema razloga da se to nameće kao obveza 

gospodarskim subjektima. 

 

6. Predlaže se da se kao uvjet stavi posjedovanje certifikata ISO 9001, ISO 14001 te 

OHSAS 18001. 

Prijedlog  se ne prihvaća jer bi traženje takvih uvjeta ograničilo broj gospodarskih 

subjekata koji bi mogli podnijeti ponudu, naručitelj smatra da su Dokumentacijom 

zatraženi uvjeti sposobnosti vezani uz predmet nabave i razmjereni  predmetu 

nabave koji osiguravaju minimalne razine sposobnosti za izvršenje ugovora o 

javnoj nabavi. 

Temeljem odredbe članka 198. stavak 4. ZJN 2016. (NN br. 120/2016.) naručitelj 

ovo Izvješće dana 17.05.2017. objavljuje na internetskoj stranici naručitelja:  

www.ivakop.hr 

 

http://www.ivakop.hr/

