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Temeljem članka 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), 
Općina Svetvinčenat sačinjava: 
 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 

 
Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave 

velike vrijednosti za nabavu energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj 
rasvjeti Općine Svetvinčenat“. 

Sukladno odredbi članka 198.st.1. i 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
br. 120/16 ,u daljnjem tekstu :ZJN 2016), općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave 
i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s 
predmetnom nabavom, objavila je na svojim web stranicama dana  10.07.2017. Poziv 
na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Kao rok za dostavu određen je do  17.07. 2017. godine. U ostavljenom roku 
zaprimljen je jedan zahtjev za informacijom (pojašnjenjem) zainteresiranog 
gospodarskog subjekta vezano uz izradu Dokumentacije o nabavi. 

Općina Svetvinčenat razmotrila je sve primjedbe i prijedloge zainteresiranog 
gospodarskog subjekta, te se u nastavku daje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim 
zahtjevima: 

 
PITANJE BR 1.: 

 
U članku 4.2.3.2 za navedenu "Izjavu o posjedovanju certifikata u području pružanja 
energetske usluge u javnoj rasvjeti" nije navedeno na što se odnosi tj. što se pod istom 
podrazumijeva? 
 
ODGOVOR : 
 
Ponuditelj mora dokazati da posjeduje Certifikat o sukladnosti ponuditelja za sustav 
upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2009 za pružanje energetske usluge u 
javnoj rasvjeti. Certifikat mora biti izdan od akreditirane neovisne kuće/tijela. Naručitelj 
će priznati jednakovrijedne certifikate o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete (prema 
prije navedenoj normi ili jednakovrijednoj) izdanu od tijela za potvrđivanje osnovanih u 
drugim zemljama članicama. Naručitelj će od ponuditelja prihvatiti i druge dokaze o 
jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete za navedenu djelatnost. 



 

 
PITANJE BR 2.: 
 
U objavljenoj dokumentaciji nije navedena mogućnost oslanjanja gospodarskog subjekta 
na sposobnost drugih subjekata za dokazivanje financijske, tehničke i stručne 
sposobnosti kroz npr. Zajednicu ponuditelja.  
Koji je razlog da nije predviđena ovakva mogućnost odnosno Zajednica ponuditelja? 
 
 
ODGOVOR : 
 
Naručitelj nije objavio Dokumentaciju o nabavi, već je objavio prethodno savjetovanje 

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Navedeni dokument je sačinjen sukladno 
odredbi članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16). 
Kada bude objavljena Dokumentacija o nabavi ista će sadržavati i odredbe iz članka 
273.ZJN 2016. (oslanjanje na sposobnost drugih subjekata) 
 
 
PITANJE BR 3.: 
 
U članku 6.3 koji se odnosi na rok pružanja usluga energetske učinkovitosti, nije 
navedeno ukupno trajanje ugovora, već samo rokovi izvođenja pojedinih faza ugovora 
(izrada projektne dokumentacije, izvođenje svih dozvola i suglasnosti, isporuka 
opreme).Koliko je predviđeno ukupno trajanje ugovora? 
 
 
ODGOVOR : 
 
Maksimalno trajanje Ugovora je 132 mjeseca. 
 
 
PITANJE BR 4.: 
 
Koje su obaveze Pružatelja usluge vezano uz praćenje i izvješćivanje ostvarene kvalitete 
usluge sukladno ugovoru?  
Dodatno, koje su sve obveze Pružatelja usluge u vremenskom periodu trajanja Ugovora? 
 
 
ODGOVOR:  
 
Obveze, odgovornost i rizci Ponuditelja su:  
 
1. Ponuditelj se obvezuje postići zajamčene uštede na način da svojim ulaganjem i 
primjenom Mjera postigne i održi promjene na predmetnom zahvatu javne rasvjete, 
koje će u definiranom režimu korištenja, dovesti do godišnje uštede električne energije 
jednake ili veće od zajamčenih u Ponudbenom listu, uz poštivanje svih uvjeta 
navedenih u Dokumentaciji o nabavi. 
2. Ponuditelj snosi rizik da o svome trošku, u definiranom roku iz svoje Ponude, izvrši 
radove i isporuči opremu te provede Mjere energetske učinkovitosti iz Dokumentaciji o 
nabavi te da time pokaže da se postižu zajamčene uštede električne energije na 
predmetnom zahvatu javne rasvjete Naručitelja. 
3. Ponuditelj u cijelosti snosi financijski, tehnički, komercijalni i gospodarski rizik 
provedbe Ugovora. 
3.1.  Preuzimanje financijskog rizika znači da je financiranje svih troškova potrebnih za 
provođenje Mjera isključiva obveza Ponuditelja, uz uvjete iz Dokumentaciji o nabavi. 



 

3.2. Preuzimanje tehničkog rizika znači odgovornost Ponuditelja za tehničke 
karakteristike Mjera, odnosno obvezu i jamstvo da će Ponuditelj provesti takve mjere 
kojima će dokazati ispunjenje svih obveza iz i po Ugovoru. 
3.3. Preuzimanje komercijalnog rizika znači obvezu i jamstvo Ponuditelja da će provesti 
sve Mjere u skladu s Ugovorom, pri čemu troškovi Ponuditelja ne utječu na plaćanja 
Naručitelja temeljem Ugovora pa za Naručitelja ne nastaju nikakvi investicijski troškovi 
ili drugi troškovi povezani s primjenom i izvršenjem Mjera, osim uobičajenih troškova 
redovnog održavanja i stručnog nadzora Nadzornog inženjera. 
3.4. Preuzimanje gospodarskog rizika znači da Ponuditelj preuzima rizik za učinak 
Mjera energetske učinkovitosti, što znači jamstvo da će Mjere koje Ponuditelj provodi 
dovesti do ostvarenja Ušteda u skladu sa uvjetima iz Dokumentaciji o nabavi, Ponude i 
Ugovora. 
 
 
PITANJE BR 5.: 
 
Da li nam možete dostaviti prijedlog "Ugovora o eneregetskom učinku" ? 
 
 
ODGOVOR : 
 
Prijedlog ugovora ne može se dostaviti u ovoj fazi. 
   
 
 
 

                                                                                         Izvješće sastavio: 
                                                                                        Alen Doblanović         


