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

KLASA: 406-01/19-02/11
URBROJ: 521-TP-01-04-19-17
Zagreb, 27. 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 donosi:
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NAJAM KONFERENCIJSKE OPREME I TEHNIČKE
PODRŠKE ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI PREDSJEDANJA REPUBLIKE
HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020. GODINE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1.
SIJEČNJA 2020. G. DO 30. LIPNJA 2020. G

Naručitelj:
Adresa:
OIB:

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

Evidencijski broj nabave: 337/19
Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je najam konferencijske opreme i tehnička podrška u minimalno dvije dvorane na
lokaciji u gradu Zagrebu. Konferencijska oprema i tehnička podrška koji su predmet ove nabave
koristiti će se u za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine
u razdoblju od 1.1.2020. do 30.6.2020. U sklopu predsjedanja biti će potrebno odraditi veći broj
konferencija i sastanaka za koje je potrebno osigurati odgovarajuću konferencijsku opremu i opremu
za simultano prevođenje te potrebnu tehničku podršku. Točan raspored sastanaka i konferencija biti
će dostavljen odabranom ponuditelju najkasnije 30 dana prije svakog sastanka. Ponuditelj treba
voditi računa da sva oprema mora biti postavljena i testirana u dvoranama minimalno 1 dan prije
početka svakog pojedinog sastanka ili konferencije, a za veće sastanke Naručitelj može tražiti da se
oprema postavi i ranije od toga ukoliko postoje objektivni razlozi za to. Ponuditelj je dužan voditi
računa da su sustavi spremni i funkcionalni za tehničke probe koje će biti dan prije svakog sastanka.
Ponuditelj u cijenu ponude treba uključiti i troškove tehničkih proba, odnosno postavljanja opreme
prije samog sastanka ili konferencije. uz napomenu da je potrebno voditi računa o tome da je
moguće očekivati da će se dvorane nalaziti na različitim lokacijama u Zagrebu.
Opis potrebnih sustava u pojedinim dvoranama detaljno je raspisan u dokumentaciji o nabavi,
odnosno u Dodatku I -Tehničke specifikacije, koji je dio ove Dokumentacije o nabavi.
CPV oznaka: 32232000-8 Oprema za videokonferencije
32322000-6 Multimedijska oprema
Datum početka prethodnog savjetovanja: 17. svibnja 2019. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 23. svibnja 2019. godine
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Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja bilo je primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih
subjekata, kako slijedi.
Pitanje gospodarskog subjekta:
U poglavlju 2.3. DON, navedeno je da ponuditelj „obavezno popunjava stupac «Ponuđene
specifikacije» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe“.
Molim Vas za pojašnjenje na koji točno stupac se misli budući u natječajnoj dokumentaciji nismo
uspjeli naći takav stupac. Da li se misli na stupac „Tehnička vrijednost i Br. Stranice“ u Dodatku I?
Odgovor Naručitelja:
Prilikom pripreme Dokumentacije o nabavi došlo je do diskrepancije između teksta navedenog u
točki 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi i Dodatka I- Tehničke specifikacije.
Naručitelj je uskladio točku 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi s Dodatkom ITehničke specifikacije.
Pitanje gospodarskog subjekta:
U poglavlju 2.3. DON, navedeno je „Stupac «Bilješke, napomene, reference na tehničku
dokumentaciju» gospodarski subjekt može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Ponuditelj
mora upisati konkretnu tehničku vrijednost ili traženi podatak ponuđene opreme te referenca
na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije broj stranice ponude na kojoj se
nalazi traženi tehnički podatak.“. Molim Vas za pojašnjenje na koji točno stupac se misli budući u
natječajno dokumentaciji nismo uspjeli naći takav stupac. Molim za pojašnjenje da li se u taj stupac
može ili mora upisati ponuđena tehnička karakteristika i referenca na stranicu kataloga.
Odgovor Naručitelja:
Prilikom pripreme Dokumentacije o nabavi došlo je do diskrepancije između teksta navedenog u
točki 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi i Dodatka I- Tehničke specifikacije.
Naručitelj je uskladio točku 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi s Dodatkom ITehničke specifikacije.
Pitanje gospodarskog subjekta:
U poglavlju 2.3. DON, navedeno je „Stupac «Ocjena DA/NE» gospodarski subjekt NE
POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja“. U Dodatku I –
Tehničke specifikacije u tom stupcu navedeno je da „Ponuditelj treba zaokružiti „DA“ ili „NE“
ovisno o tome da li ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava traženi tehnički zahtjev“.
Molim za pojašnjenje da li ponuditelj treba ili ne treba zaokružiti da li ponuđena oprema
zadovoljava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko ovaj stupac ispunjava naručitelj, na koji način će
naručitelj utvrditi sukladnost ponuđenog rješenja sa ponuđenim za opisne stavke (npr. 1.j, 2.j,
17.g, 20.e, 21.d….)? Ukoliko ponuditelj treba označiti DA/NE i time potvrditi/izjaviti da je
ponuđena stavka usklađena sa traženim, da li je onda dovoljno u susjedni stupac „Tehnička
vrijednost“ samo upisati konkretnu ponuđenu vrijednost i broj stranice kataloga na kojoj Naručitelj
može provjeriti točnu vrijednost/navod?
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Odgovor Naručitelja:
Prilikom pripreme Dokumentacije o nabavi došlo je do diskrepancije između teksta navedenog u
točki 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi i Dodatka I- Tehničke specifikacije.
Naručitelj je uskladio točku 2.3. Tehničke specifikacije Dokumentacije o nabavi s Dodatkom ITehničke specifikacije.
Pitanje gospodarskog subjekta:
Imajući u vidu složenost posla koji je opisan u predmetu nabave, tražene količine, vrijeme
trajanja kao i pretpostavljeni broj sastanaka koji će trebati pokriti tehničkom podrškom naša je ocjena
da nije moguće napraviti kvalitetnu ponudu koja će obuhvatiti sve traženo, a koja će biti unutar
procijenjene vrijednosti nabave. Naša procjena je da je procijenjena vrijednost nabave barem 35%
niža od realne cijene za tražene cijene za opisane usluge i opremu.
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Procijenjena vrijednost nabave
uvećana je temeljem prethodno provedenog istraživanja tržišta u odnosu na onu s kojim je Naručitelj
krenuo u prethodno savjetovanje. Ponuditelj je slobodan formirati cijenu sukladno poslovnoj praksi i
tržišnim uvjetima.
Pitanje gospodarskog subjekta:
Vezano za Poziv na prethodno savjetovanje i objavljenu Dokumentacije o nabavi u postupku javne
nabave Ev. br. 337/2019, molimo da uvažite sljedeći prijedlog:
U točci 1.5 stoji da je ukupna procijenjena vrijednost nabave 9.000.000,00 kn. Uvidom u Tehničku
specifikaciju opreme i Troškovnik s traženim količinama te izradom okvirne projekcije cijena, uvidjeli
smo da je predviđena procijenjena vrijednost nabave, za takvu količinu opreme s navedenim
karakteristikama, preniska.
Kako bi potencijalni ponuditelji mogli ponuditi sve sukladno traženim tehničke specifikacijama i
količinama, smatramo da se navedena procijenjena vrijednost mora podići na minimalni iznos
12.000.000,00 kn. U svrhu prikupljanja kvalitetnih i valjanih ponuda u ovom postupku javne nabave,
molimo da se usvoji naš prijedlog.
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Procijenjena vrijednost nabave
uvećana je temeljem prethodno provedenog istraživanja tržišta u odnosu na onu s kojim je Naručitelj
krenuo u prethodno savjetovanje. Ponuditelj je slobodan formirati cijenu sukladno poslovnoj praksi i
tržišnim uvjetima.
Naručitelj ovo izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje u strojno čitljivom obliku
u EOJN RH te na svojim internetskim stranicama.
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