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

KLASA: 406-01/19-02/34
URBROJ: 521-TP-01-04-19-9
Zagreb, 7. lipnja 2019. godine
Temeljem članka 202. stavka 2. i članka 241. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
120/2016, ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave društvenih i drugih posebnih usluga
male vrijednosti za sklapanje okvirnog sporazuma, „Nabava usluga hotelskog smještaja u
Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.godine“, KLASA: 406-01/19-02/34,
URBROJ: 521-TP-01-04-19-7, ev. broj: 334/19, broj objave obavijesti o nadmetanju u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2019/S F21-0021494, datum slanja na objavu
24.5.2019, datum objave 27.5.2019., naručitelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (u
daljnjem tekstu: Naručitelj) objavljuje:
OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI br. 1
Na temelju nepravodobno zaprimljenog upita gospodarskog subjekata, koji je zaprimljen 5.
lipnja 2019., nakon roka iz članka 202. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj daje
objašnjenje Dokumentacije o nabavi kako slijedi:
1. U dokumentaciji je spomenuto 2160 noćenja, a u kalendaru događanja 2100 pa
pretpostavljamo da je podatak iz kalendara konačan
Odgovor Naručitelja: U dokumentaciji o nabavi kao i svim njezinim prilozima
naznačeno je 2100 noćenja i to s napomenom kako se radi o okvirnoj količini.
2. Traži se garancija od 150 soba iako u kalendaru događanja je za većinu
događanja zatraženo 300 soba (pogotovo za travanj) budući da uz glavnu
delegaciju trebaju biti smješteni dodatni delegati
Odgovor Naručitelja: Sukladno odredbama propisanima u točki 2. dokumentacije o
nabavi „Opis predmeta nabave“, kao i odredbama točke 7.5. „Kriteriji za odabir
ponude“ te „Prilogu 1“, Prilogu 2“ i „Prilogu 3“, gospodarski subjekt mora dokazati da
posjeduje 150 soba da bi ispunio minimalne zahtjeve predmeta nabave, a može
ponuditi i veći broj smještajnih jedinica u istom (jednom) hotelu, koje ima na
raspolaganju, kako bi ostvario dodatne bodove temeljem kriterija za odabir ponuda iz
točke 7.5. dokumentacije o nabavi.
3. S obzirom na veliki broj zatraženih soba, u ovom slučaju prednost u bodovima
imaju hoteli sa 300 soba jer su jedino oni u mogućnosti potvrditi smještaj a ostali
mogu konkurirati samo sa povoljnijom cijenom kako bi dobili veći broj bodova
Odgovor Naručitelja: Naručitelj potvrđuje spomenutu konstataciju.
4. Pojašnjenje termina SP= cijena ocjenjivane ponude
Odgovor Naručitelja: Naručitelj pretpostavlja da se upit odnosi na termin CP = cijena
ocjenjivane ponude umjesto navedenog termina SP = cijena ocjenjivane ponude te
pojašnjava da se termin CP označava svaku ponudu gospodarskog subjekta koja se
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pri ocjenjivanju stavlja u omjer s onom ponudom gospodarskog subjekta koja ima
najnižu cijenu, a sve sukladno odredbama dokumentacije o nabavi iz točke 7.5.:
Financijski kriterij (cijena):
Maksimalan broj bodova koji gospodarski subjekt može ostvariti prema ovom kriteriju
(P) je 80 bodova. Valjana ponuda s najnižom cijenom dobit će maksimalan broj bodova.
Bodovna vrijednost ostalih valjanih ponuda izračunava se prema sljedećoj formuli:
P = NC/CP * 80
P = broj bodova ocjenjivane ponude (zaokružena na dvije decimale)
NC = najniža cijena ponude
CP = cijena ocjenjivane ponude
Maksimalan broj bodova koji gospodarski subjekt može ostvariti prema ovom kriteriju
je 80 bodova.
5. Navedeno je da okvirni sporazum ne obvezuje stranke na izvršenje okvirnog
sporazuma međutim kasnije se okvirnim sporazumom sklapa ugovor o javnoj
nabavi koji obvezuje
Odgovor Naručitelja: Sukladno točki 8.4. ove dokumentacije o nabavi okvirni
sporazum ne obvezuje stranke na izvršenje. Nakon sklapanja okvirnog sporazuma s
maksimalno tri odabrana ponuditelja, stranke mogu sklapati pojedinačne ugovore o
javnim uslugama, svaki u trajanju do zaključno 30. lipnja 2020. godine, a pojedinačni
ugovori o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sukladno članku 153. stavka
4. točka 1. ZJN 2016 dodijelit će se bez ponovne provedbe nadmetanja prema
uvjetima određenim u okvirnom sporazumu i ovoj dokumentaciji o nabavi, odnosno
Naručitelj će sklopiti ugovor s onim gospodarskim subjektom koji je rangiranjem
temeljem kriterija za odabir ponude iz ove dokumentacije o nabavi ostvario najveći
broj bodova. Nadalje je propisano da ukoliko gospodarski subjekt s najvećim brojem
bodova ne prihvati sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi usluga, Naručitelje
će ponuditi sklapanje ugovora gospodarskom subjektu koji je na drugom mjestu po
broju ostvarenih bodova na osnovu kriterija za odabir ponude iz ove dokumentacije o
nabavi. U slučaju da ni gospodarski subjekt koji je na drugom mjestu po ostvarenim
bodovima temeljem kriterija za odabir ponude iz ove dokumentacije o nabavi ne
prihvati sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi usluga, Naručitelje će
ponuditi sklapanje ugovora gospodarskom subjektu koji je na trećem mjestu po broju
ostvarenih bodova.
Naručitelj pojašnjava da s onom gospodarskim subjektom koji je rangiranjem temeljem
kriterija za odabir ponude iz ove dokumentacije o nabavi ostvario najveći broj bodova
prvo uputiti zahtjev za sklapanje pojedinačnog ugovora. Ukoliko gospodarski subjekt
prihvati zahtjev za sklapanje ugovora i potpiše isti tada ga ugovor o javnoj nabavi
obvezuje i dužan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko gospodarski subjekt s najvećim brojem bodova ne prihvati sklapanje
pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi usluga, Naručitelj će ponuditi sklapanje ugovora
gospodarskom subjektu koji je na drugom mjestu po broju ostvarenih bodova na
osnovu kriterija za odabir ponude iz ove dokumentacije o nabavi, odnosno trećem
ukoliko drugi ne prihvati sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi usluga.
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Naručitelj dodatno pojašnjava da ukoliko pozvani gospodarski subjekt prihvati upućeni
zahtjev za sklapanje ugovora, a odbije potpisati dostavljeni pojedinačni ugovor ili ako
ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje nakon potpisa ugovora, naručitelj će naplatiti
jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 8.2.1.d) ove dokumentacije o nabavi
6. Spomenuta je ugovorna kazna od 2,5 % u slučaju neizvršenja obveze za svaki
pojedini događaj iz kalendara
Odgovor Naručitelja: Sukladno propisanome u dokumentaciji o nabavi točkom 8.7.:
„U slučaju neizvršenja obveze za svaki pojedini događaj iz Kalendara događanja koja
je predmet ovog nadmetanja od strane odabranog ponuditelja, isti je obvezan
naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2,5% (dva i pol posto) od cijene ponude.
U trenutku kada Naručitelj stekne pravo na naplatu ugovorne kazne u iznosu od 10%
vrijednosti Ugovora, može, nakon slanja pisane obavijesti Ugovaratelju aktivirati
jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.“ Naručitelj dodatno pojašnjava da se iznos
ugovorne kazne od 2,5% (dva i pol posto), naplaćuje od ukupne cijene ponude koja je
prihvaćena Odlukom o odabiru.
7. Da li u tom slučaju ukoliko za prvo događanje za koje hotel nema mogućnosti
osigurati smještaj za svih 300 soba (npr siječanj 23/24) te kasnije ponovno nema
mogućnosti za iduće događanje npr u travnju (npr 1 / 2 travanj) i raskida
sporazum ima obvezu plaćanja ugovorne kazne samo za to događanje ili za
sve ostale do kraja lipnja 2020.
Odgovor Naručitelja: Sukladno propisanome u dokumentaciji o nabavi točkom 8.7.:
„U slučaju kršenja odredaba ugovora za neizvršenje obveze temeljem izdane
narudžbenice za više od jednog događaja iz Kalendara događanja, naručitelj može
jednostrano raskinuti ugovor i o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu“. Dakle,
naručitelj za kršenje ugovornih obveza može naplatiti ugovornu kaznu po jednom
događaju odnosno za svaki sljedeći pojedinačni događaj temeljem izdane
narudžbenice, a ne za sve ostale događaje do kraja lipnja 2020. Napominjemo da
naručitelj može, ali nije dužan raskinuti ugovor za neizvršenje obveze temeljem izdane
narudžbenice za više od jednog događaja
Naručitelj ovo 1. Objašnjenje na jednak način kao i prvotnu Objavu dokumentacije o nabavi
objavljuje u strojno čitljivom obliku u EOJN RH.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
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