KLASA: 406-01/17-01/06
URBROJ: 405-01/1-17-5
U Zagrebu, 3.11.2017
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGE KONTROLE KOLIČINE I
KVALITETE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj
Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu : Naručitelj) je dana 26. listopada 2017 godine na svojoj
internetskoj stranici www.azu.hr objavilo Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.za nabavu usluge kontrole količine i kvalitete obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 2.studenog
2017 godine.
U navedenom roku naručitelj je zaprimio niže navedene primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata na objavljene dokumente o postupku javne nabave koji su stavljeni na
prethodno savjetovanje
Prijedlozi i primjedbe te odgovori Naručitelja:
TOČKA 5: Predloženo je da se poveća procijenjena vrijednost nabave od 5.000.000,00 HRK bez PDVuzimajući u obzir opseg poslova i zahtjeve za kvalitetu usluge.
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskih subjekta. Sukladno članku 298. stavke 1. točke 9.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) Javni naručitelj je
obvezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene
vrijednosti nabave, osim ako javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.
TOČKA 11.3.1: Predloženo je da, u cilju osiguranja tehničke i stručne sposobnosti, a u skladu s
tehničkom praksom kao dokaz Naručitelj traži potvrde drugih naručitelja o dobrom izvršenju
istovrsnih ili sličnih usluga.
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naime sukladno članku 268. stavke 3. ZJN
2016 Naručitelj kao dokaz smije tražiti samo popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo
postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis iz stavka 1. točaka 2. i 3.
navedenog članka sadržava vrijednost robe ili usluga, datum te naziv druge ugovorne strane, te mu se
ne prilaže potvrda druge ugovorne strane kao što je slučaj kod izvođenja radova.
TOČKA 11.3.2: Predloženo je da u svrhu izbjegavanja manipulacije podacima o angažiranim
tehničkim stručnjacima isti budu na popisu akreditiranog inspekcijskog osoblja i osoblja s pravom
potpisa izvještaja/potvrda na zadnjem Završnom izvještaju vodećeg ocjenitelja Hrvatske akreditacijske
agencije.

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Ponuditelj dokazuje da će trenutku
izvršavanja usluga imati na raspolaganju tehničke stručnjake, dok na zadnjem Završnom izvještaju
vodećeg ocjenitelja Hrvatske akreditacijske agencije na popisu akreditiranog inspekcijskog osoblja i
osoblja s pravom potpisa izvještaja/potvrda se nalaze tehnički stručnjaci koje je Ponuditelj imao na
raspolaganju u trenutku redovnog nadzornog pregleda.
Odabrani ponuditelj mora za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma biti akreditiran prema
zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste za inspekciju u području nafte i naftnih derivata.
Hrvatska akreditacijska agencija provodi nadzor nad akreditiranim tijelima s ciljem osiguravanja
stalnog zadovoljenja propisanih zahtjeva za obavljanje poslova za koje je akreditacija dodijeljena.
Uvjet za održavanje potvrde o akreditaciji je trajno i potpuno zadovoljavanje akreditacijskih kriterija.
Nadzor se provodi tijekom cijelog nadzornog razdoblja koje traje od dana izdavanja potvrde o
akreditaciji do dana isteka njene važnosti.
TOČKA 23.2: Predloženo je da se bankarske garancije za dobro izvršenje posla izdaju na svotu od
10% vrijednosti pojedinačnog ugovora i rok od godinu dana čime bi se ostvarila ušteda od 75%;
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj će smanjiti vrijednost
jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma na 4% vrijednosti okvirnog sporazuma. Naime,
Naručitelj ne može udovoljiti zahtjevu da se bankovna garancija izdaje na iznos od 10% vrijednosti za
dobro izvršenje pojedinog ugovora s obzirom da se sklapa okvirni sporazum koji obvezuje na izvršenje
te Naručitelj traži jamstva sukladno članku 214. stavke 1. točke 2. ZJN-a.
TOČKA 33.: Predloženo je da Naručitelj ne prihvati Ponuditelje koji se bave i umjeravanjem
spremnika i mjerila protoka; Uzimajući u obzir negativna iskustva s umjernim tablicama nekih
spremnika za obvezne zalihe naftnih derivata i potencijalni sukob interesa (kontrola vlastitog
proizvoda),
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskih subjekta. Mjerodavno tijelo za utvrđivanje
potencijalnog sukoba interesa je Hrvatska akreditacijska agencija. Naime ako je Hrvatska
akreditacijska agencija izdala Ponuditelju potvrdu o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN
ISO/IEC 17020 Naručitelj smatra da je Ponuditelj ispunio uvjet nepristranost i nezavisnost iz zahtjeva
navedene norme te neće dovoditi u pitanje vjerodostojnost rada Hrvatska akreditacijske agencije.
PRILOG 1 – TOČKA 1.2.3. Predloženo je da Naručitelj dozvoli analizu u akreditiranom laboratoriju
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 prema propisanim metodama iako nisu akreditirane, s obzirom
da u regiji ne postoji laboratorij koji je akreditirao metodu za određivanje MMT-a u motornim
benzinima i dizelskom gorivu.
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskih subjekata. S obzirom da u regiji ne postoji laboratorij koji
je akreditirao metodu Naručitelj će dozvoliti da se određivanje količine metilciklopentadienil
manganovog trikarbonila (MMT-a ) u motornim benzinima i dizelskom gorivu provodi prema zahtjevu
važećih izdanja normi HRN EN 16135 i HRN EN 16136 u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu
norme HRN EN ISO/IEC 17025 iako navedene metode nisu akreditirane, te će se u dokumentaciji o
nabavi isti zahtjevi u djelu tehničke specifikacije pod točkom 4.1 u tablici izbrisati.
PRILOG 1 – TOČKA 2.1.: Predlažemo da se, sukladno tehničkoj praksi, obavi u kontrolno vaganje
svake kompozicije prilikom prihvata (puno/prazno);

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će se u dokumentaciji o nabavi isti zahtjevi u
djelu tehničke specifikacije pod točkom 2.1. nadodati.
PRILOG 1 – TOČKA 2.13. Predloženo je Naručitelju da okvirni broj spremnika bude djeljiv s 4
(četiri);
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će se u dokumentaciji o nabavi u
djelu tehničke specifikacije pod točkom 2.13. ispraviti vrijeme obavljanja usluge na jedan puta
godišnje.
PRILOG 1 – TOČKA 2.15.: Predlažemo Naručitelju da kontrole iz točke 2.15. budu izvršene u periodu
različitom od kontrola u točki 2.14. (npr. II. i IV. kvartal);
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će se u dokumentaciji o nabavi isti zahtjevi u
djelu tehničke specifikacije pod točkom 2.13. ispraviti.
PRILOG 1 – TOČKA 2.18.: Predloženo je Naručitelju da, s obzirom da izvršitelj usluge čišćenja
spremnika ne može izdati certifikat o čistoći spremnika, proširi uslugu s izdavanjem istog od strane
Ponuditelja.
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će se u dokumentaciji o nabavi isti zahtjevi u
djelu tehničke specifikacije pod točkom 2.18. nadodati.
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