REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH
I EUROPSKIH POSLOVA
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 Zagreb

KLASA: 406-01/19-02/34
URBROJ: 521-TP-01-04-19-6
Zagreb, 24. svibnja 2019. godine
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka
11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), Naručitelj, Ministarstvo vanjskih i europskih
poslova objavljuje:
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U
ZAGREBU U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020.GODINE
Naručitelj:
Adresa:
OIB:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
43541122224

Evidencijski broj nabave: 334/19
Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je usluga hotelskog smještaja sukladno minimalnim zahtjevima u gradu
Zagrebu tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine u
Republici Hrvatskoj.
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije odvijat će se u periodu od 1. siječnja
2020. godine do 30. lipnja 2020. godine. Za vrijeme predsjedanja u Republici Hrvatskoj održat
će se otprilike 25 sastanaka i konferencija na ministarskoj razini i između 200 i 250 sastanaka
na radnoj i stručnoj razini. Sudionici na sastancima uključuju najviše dužnosnike, ministre,
visoke delegacije i stručnjake. S obzirom na važnost događaj i sudionika bitno je da usluga
hotelskog smještaja bude organizirano na najvišoj razini, profesionalno, stručno i kvalitetno.
Hotelske usluge su planirane za okvirno 2160 noćenja prema Kalendaru događanja koji je dio
Troškovnika (Prilog 2). Broj noćenja od 2160 uključuje noćenje s doručkom i boravišnom
pristojbom ministra odnosno najvišeg dužnosnika i jednog člana pratnje koje plaća naručitelj,
minimalno 60 osoba po noćenju. Dodatno, u broj noćenja uključen je i broj noćenja s doručkom
i boravišnom pristojbom za novinare i EU povjerenike za siječanj 2020 godine.
Pored gore navedenog, po događaju se dodatno očekuje i dolazak od minimalno 90 delegata
po noćenju. Zbog činjenice da se radi o pratnji ministra odnosno visokog dužnosnika potrebno
je osigurati uslugu hotelskog smještaja u istom hotelu, a za navedenu hotelsku uslugu trošak
smještaja snose delegati sami. Naručitelj je u obvezi izvršiti grupnu rezervaciju hotelskog
smještaja za sve sudionike događaja (ministara odnosno visokog dužnosnika i delegata) u
hotelu u kojem će se isti održavati.
CPV oznaka i naziv:
55110000-4 -Usluge hotelskog smještaja
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO VANJSKIH
I EUROPSKIH POSLOVA
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8 Zagreb

Datum početka prethodnog savjetovanja: 9. svibnja 2019. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 15. svibnja 2019. godine

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije bilo primjedbi ni prijedloga zainteresiranih
gospodarskih subjekata niti je Naručitelj sa zainteresiranim gospodarskim subjektima održao
sastanak. Međutim, nakon isteka roka za dostavu pitanja/prijedloga/primjedbi, Naručitelj je
16.5.2019. zaprimio dva pitanja od gospodarskog subjekta , kako slijedi:
1. Molim za objašnjenje da li se na javnu nabavu mogu prijaviti i hoteli
kategorizirani kao hoteli 4 zvjezdice koji zadovoljavaju minimalne zahtjeve
naznačene u dokumentaciji. Naime u dokumentaciji nije nigdje navedeno da se
nabava odnosi samo i isključivo na hotele 5 zvjezdica?
Odgovor Naručitelja: U postupku nabave mogu sudjelovati i hoteli kategorizirani kao
hoteli 4 zvjezdice koji zadovoljavaju minimalne zahtjeve vezane za uvjete sposobnosti
naznačene u dokumentaciji.
2. Također molim pojašnjenje za članak 4.2. Uvjeti tehničke sposobnosti kojim se
zahtjeva da je subjekt morao sudjelovati u zadnje 4 godine u minimalno jednoj
javnoj nabavi. Da li to znači da hoteli koji nisu nudili usluge putem javne nabave
ne mogu sudjelovati u procesu nabave i što je u tom slučaju s novim subjektima
(hotelima) koji nisu imali prilike sudjelovati?
Odgovor Naručitelja: Sukladno odredbama propisanima u točki 4.2. dokumentacije
o nabavi koje glase: „Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je
započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini (2019,
2018, 2017 i 2016 ) uredno izvršio najmanje jednu (1), a najviše četiri (4) usluge iste
ili slične predmetu nabave čiji zbrojni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene
vrijednosti nabave“, Naručitelj će kao dokaz o gore navedenome prihvatiti popis
pruženih usluga u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine
koje prethode toj godini, a koji sadržava vrijednost usluge u HRK bez PDV-a, datum
izvršenja usluge te naziv druge ugovorne strane, nevezano jesu li te usluge pružene
u postupku javne nabave ili općenito na tržištu.

Naručitelj ovo izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje u strojno čitljivom
obliku u EOJN RH te na svojim internetskim stranicama.
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