REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGA RESA
KLASA: 400-08/21-01/04
URBROJ: 2133/03-05/03-21-4
Duga Resa, 08.02.2021.godine
Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), te članka
11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17). javni naručitelj sastavlja slijedeće
IZVJEŠČE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Naziv i OIB naručitelja:
Evidencijski broj nabave:
Predmet nabave:

Grad Duga Resa, OIB: 15857239976
JN-60/2021
Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga
Resa

Datum početka prethodnog savjetovanja:
29.01.2021.
Datum završetka prethodnog savjetovanja:
05.02.2021.
Naručitelj Grad Duga Resa objavila je na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne
nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ dana 29. siječnja 2021. godine prijedlog
Dokumentacije o nabavi i prijedlog troškovnika „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada
Duga Resa“, a sve s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16).

Savjetovanje je bilo otvoreno od 29. siječnja 2021.godine do 05. veljače 2021.godine, te u
ostavljenom roku od pet (5) dana Naručitelj je zaprimio prijedlog ili primjedbu zainteresiranog
gospodarskog subjekta na objavljenu dokumentaciju o nabavi i troškovnik koja je stavljena na
raspolaganje.
Tekst prijedloga gospodarskog subjekta:
Poštovani,

Dostavljamo Vam svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su
objavljeni u procesu prethodnog savjetovanja za MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE
RASVJETE GRADA DUGA RESA
Evidencijski broj nabave: JN-60/2021
Prijedlog 1.:
U troškovničkom dijelu LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, dokumentacije o nabavi smo
primjetili sljedeći zahtjev:
Citirano:
Otpornost svjetiljke na utjecaj okoliša, temperaturno područje rada -25°C do +55°C, potvrđeno
certifikatom izdanim od certifikacijskog tijela koje je akreditirano prema zahtjevima norme EN
ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno) za provedbu certifikacije klimatskih utjecaja prema
normama HRN EN 60068-2-1:2008 (ili jednakovrijedno), HRN EN 60068-2-2:2008 (2) (ili
jednakovrijedno)
Molimo Vas da u dokumentaciji nadopunite ovaj zahtjev pojmom jednakovrijednosti:
Otpornost svjetiljke na utjecaj okoliša, temperaturno područje rada -25°C do +55°C, potvrđeno
certifikatom ili ispitnim izvješćem izdanim od certifikacijskog tijela koje je akreditirano prema
zahtjevima norme EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno) za provedbu certifikacije klimatskih
utjecaja prema normama HRN EN 60068-2-1:2008 (ili jednakovrijedno), HRN EN 60068-22:2008 (2) (ili jednakovrijedno).
Prijedlog 2.:
U troškovničkom dijelu LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, dokumentacije o nabavi smo
primjetili sljedeći zahtjev:
Citirano:
Sukladnost sa Direktivom o energetskoj učinkovitosti 2009/125/EC, uredba br. 1194/2012/EC o
energetskoj učinkovitosti LED rasvjetnih tijela, potvrđena certifikatom od tijela akreditiranog za
certificiranje prema navedenoj Uredbi sukladno zahtjevima norme EN ISO/IEC 17065 (ili
jednakovrijedno)
Molimo Vas da u dokumentaciji nadopunite ovaj zahtjev pojmom jednakovrijednosti:
Sukladnost sa Direktivom o energetskoj učinkovitosti 2009/125/EC, uredba br. 1194/2012/EC o
energetskoj učinkovitosti LED rasvjetnih tijela, potvrđena certifikatom ili Ispitnim izvješćem od
tijela akreditiranog za certificiranje prema navedenoj Uredbi sukladno zahtjevima norme EN
ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno)
Prijedlog 3.:
U dijelu DON u točki 6.5. Kriterij za odabir ponude, pod kriterijem redni broj 2. „Rok Isporuke
(RI)“
Potencijalni ponuditelj ostvaruje pravo na 20 bodova u ovisnosti o roku isporuke rasvjetnih tijela.
Smatramo da je taj kriterij neopravdan i ograničavajući, što je u suprotnosti s prirodom i
namjerom ZJN 2016, tim više što je propisani rok za završetak posla, neovisno o ovom kriteriju
isti, te nam nije jasno iz kojeg razloga Naručitelj uvodi ovaj kriterij.
Predlažemo da ukinete ovaj kriterij.
Pojašnjenje zahtjeva:
S ovim kriterijem na način koji je propisan, ponuditelj A može isporučiti lampe ranije od
ponuditelja B, ostvariti 20 dodatnih bodova u vrednovanju ponude, što mu omogućava da dobije
posao uz 28% veću cijenu rada i opreme, a ništa ga ne obavezuje da posao završi i primopreda
ranije. Štoviše, ponuditelj A može posao završiti na isti dan kao i ponuditelj B. Ne vidimo na koji

način ovo može biti u interesu Naručitelja i poreznih obveznika čijim sredstvima Naručitelj
raspolaže.
Za završetak radova u propisanom roku svaki ponuditelj daje garanciju na iznos od 10%
vrijednosti posla, te je pod Ugovornom kaznom i snosi troškove kašnjenja u slučaju da isto
nastupi (penalizacija).
Ukoliko ne uvažavate naš zahtjev, molimo Vas pojašnjenje:
Na koji način Naručitelj evidentira isporuku lampi?
Dali Naručitelj dolazi na skladište Ponuditelja provjeriti dobavu lampi?
Dali Ponuditelj dostavlja najprije lampe na uvid Naručitelju a potom ih vraća nazad u svoje
skladište te montira sukladno vlastitoj dinamici radova?

Dali Ponuditelj dostavlja lampe na skladište Naručitelja, te u tom slučaju tko jamči za
sigurnost lampi na skladištu, te tko vodi evidenciju o preuzimanju lampi, kako se budu uzimale
za montažu?
Prijedlog 4.:
Kroz tehničke zahtjeve, u troškovničkom dijelu dokumentacije, navode se zahtjevi za LED
svjetiljke za cestovnu rasvjetu i reflektore:
Sukladnost sa Direktivom o energetskoj učinkovitosti 2009/125/EC, uredba br. 1194/2012/EC o
energetskoj učinkovitosti LED rasvjetnih tijela, potvrđena certifikatom od tijela akreditiranog za
certificiranje prema navedenoj Uredbi sukladno zahtjevima norme EN ISO/IEC 17065 (ili
jednakovrijedno)
Pregledavajući dokumentaciju, primjetili smo da se gore navedeni zahtjevi odnose samo na LED
svjetiljke za cestovnu rasvjetu i reflektore, dok se isti ne spominje u tehničkim zahtjevima za
LED dekorativnu svjetiljku.
Skrećemo pozornost Naručitelju na nelogičnost ovog zahtjeva, vjerujući da je to pogreška te da je
Naručitelju bitna usklađenost svih svjetiljki s Direktivom o energetskoj učinkovitosti.
Predlažemo Naručitelju da uskladi zahtjeve s Direktivom o energetskoj učinkovitosti za sve
svjetiljke.
Prijedlog 5.:
Kroz tehničke zahtjeve, u troškovničkom dijelu dokumentacije, navode se zahtjevi za LED
svjetiljke za cestovnu rasvjetu i reflektore:
Otpornost svjetiljke na utjecaj okoliša, temperaturno područje rada -25°C do +55°C, potvrđeno
certifikatom izdanim od certifikacijskog tijela koje je akreditirano prema zahtjevima norme EN
ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno) za provedbu certifikacije klimatskih utjecaja prema
normama HRN EN 60068-2-1:2008 (ili jednakovrijedno), HRN EN 60068-2-2:2008 (2) (ili
jednakovrijedno)
Pregledavajući dokumentaciju, primjetili smo da se gore navedena dokazna sredstva odnose samo
na LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu i reflektore, dok se ista ne traže za LED dekorativnu
svjetiljku.
Skrećemo pozornost Naručitelju na nelogičnost ovog zahtjeva, vjerujući da je to pogreška te da je
Naručitelju bitna usklađenost dokaznih sredstava za sve svjetiljke.
Predlažemo Naručitelju da uskladi zahtjeve dokaznih sredstava za sve svjetiljke.

ODGOVOR:
Prijedlog 1., 2., 4., 5.,
Prijedlog se ne prihvaća
Naručitelj Grad Duga Resa provodi projekt „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duga
Resa“ na temelju Glavnog projekta br. P-G-2020-01-E iz travnja 2020. godine izrađenog od
strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Tehnički zahtjevi svjetiljki propisani su u sklopu gore
navedenog Glavnog projekta te Naručitelj ostaje pri postavljenim zahtjevima i traženoj kvaliteti.
Prijedlog 3.
Prijedlog se ne prihvaća.
Bodovanje se vrši temeljem roka isporuke novog sustava rasvjete što uključuje dostavu robe, ali i
montažu te puštanje u rad istoga.
Naručitelj želi kvalitetan pristup, efikasnost te što raniju implementaciju predmeta nabave kako bi
u što kraćem povećao energetsku učinkovitost i ostvario uštede koje iz iste slijede.
Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

