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 URBROJ: 238/164-21-3863-3-Z-AS 

 Zagreb, 06.07.2021. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika 

o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (NN, br. 101/17, 144/2020) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

OIB: 54189804734 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

E-13-VV-U-21 

3. PREDMET NABAVE 

Usluge upravljanja projektom – vanjska podrška za EU projekt „Razvoj 

vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

16.06.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

25.06.2021. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO 

SASTANAK 

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 

GOSPODARSKOM SUBJEKTU 

U postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim na 

objavljenu Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, 

tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 

kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene 

su primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi: 
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7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 25.06.2021. 
Nastavno na objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na  

Elektroničkom oglasniku javne nabave, u nastavku dostavljamo prijedloge za izmjenom Dokumentacije o 

nabavi.  

1. Točkom 4.3.1 Iskustvo gospodarskog subjekta, Naručitelj definira:   

  

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave ili tijekom 

pet godina koje prethode toj godini uredno pružio (izvršio) usluge iste ili slične predmetu nabave kako 

slijedi:  

• Najmanje jednu (1), a najviše tri (3) uspješno izvršene usluge upravljanja projektom građenja ili sličnih 

usluga čija je ukupna vrijednost bez PDV-a najmanje 3.000.000,00 HRK koje kumulativno uključuju 

sljedeće aktivnosti:  

• razvoj i praćenje Plana provedbe Projekta (PPP)  

• upravljanje rizicima  

• koordinacija trećih strana  

• administrativno i tehničko upravljanje Projektom  

• podršku tijekom revizija i/ili kontrola  

• izvještavanje o napredovanju projekta.“  

  

Predlažemo izmjenu uvjeta na način da gospodarski subjekt može svoje iskustvo dokazati pružanjem 

usluga na višegodišnjim projektima koji su tijeku. U slučaju takvih višegodišnjih ugovora koji su još uvijek 

u tijeku predlažemo prihvatiti dio usluga koje su već izvršene u godini u kojoj je započeo postupak javne 

nabave i pet godina koje prethode toj godini, te razmjerni dio financijske vrijednosti koji se odnosi na već 

izvršene usluge.  

 

2. Kao jedan od kriterija za odabir ponude, Naručitelj je odredio specifično iskustvo stručnjaka. Za 

ključnog stručnjaka 1: Voditelja projekta, definirao je dva podkriterija:  

  

„Broj usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sufinanciranih sredstvima EU ili sredstvima 

međunarodnih financijskih institucija (EBRD, World Bank, EIB, i sl.) koji su završeni ili su u tijeku na 

kojima je stručnjak 12 mjeseci ili više bio ili je još uvijek na poziciji voditelja projekta ili kao osoba 

odgovorna za vođenje projekta“  

  

„Broj usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim4 uvjetima 

ugovora koji su završeni ili su u tijeku na kojima je stručnjak 12 mjeseci ili više bio ili je još uvijek na 

poziciji voditelja projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta“  

Predlažemo Naručitelju da preformulira oba podkriterija, budući da na tržištu postoje kvalitetni i iskusni 

stručnjaci koji su upravljali kompleksnim projektima građenja, velike financijske vrijednosti, koji su 

završeni, a koji su trajali kraće od 12 mjeseci, jer tijekom izvođenja radova nije bilo nepredvidljivih 

okolnosti koje bi zahtijevale produljenje trajanja projekta u odnosu na prvotno planirane rokove.  

  

Slijedom navedenog, predlažemo slijedeće formulacije:  

  

"Broj usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sufinanciranih sredstvima EU ili sredstvima 

međunarodnih financijskih institucija (EBRD, World Bank, EIB, i sl.) koji su završeni ili su u tijeku, a na 

kojima je stručnjak imao ili još uvijek ima poziciju voditelja projekta ili osobe odgovorne za vođenje 

projekta. Ukoliko je riječ o uslugama u tijeku, minimalno sudjelovanje stručnjaka treba biti 12 mjeseci ili 

više na navedenoj poziciji."  

  

  

"Broj usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim4 uvjetima 

ugovora koji su završeni ili su u tijeku, a na kojima je stručnjak imao ili još uvijek ima poziciju voditelja 

projekta ili osobe odgovorne za vođenje projekta. Ukoliko je riječ o uslugama u tijeku, minimalno 

sudjelovanje stručnjaka treba biti 12 mjeseci ili više na navedenoj poziciji."  

 

      3. Kao jedan od kriterija za odabir ponude, Naručitelj je odredio specifično iskustvo stručnjaka. Za 

ključnog stručnjaka 3: Tehničkog stručnjaka, definirao je jedan podkriterij:  
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„Broj usluga vođenja projekta na ugovorima o građenju sukladno FIDIC ili jednakovrijednim uvjetima 

ugovora koji su završeni ili su u tijeku na kojima je stručnjak bio ili je još uvijek na poziciji voditelja 

projekta ili kao osoba odgovorna za vođenje projekta ili zamjenik voditelja projekta ili suradnik voditelja 

projekta u trajanju od 6 mjeseci ili više“  

  

S obzirom da je riječ o poziciji Tehničkog stručnjaka, razmjerno tehničko iskustvo za potrebe realizacije 

predmetnog projekta stručnjak je mogao steći i sa manjim brojem pruženih usluga. Nadalje, budući da 

se traži iskustvo na poziciji voditelja projekta ili kao osobe odgovorne za vođenje projekta ili zamjenika 

voditelja projekta ili suradnika voditelja projekta, što nije razmjerno traženoj poziciji predlažemo 

smanjenje broja usluga kroz kriterij i bodovanje na slijedeći način:  

  

1 usluga    5 bodova  

2 usluge    10 bodova  

3 i više usluga     20 bodova  

 

 
8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

8.1. Odgovor na primjedbe/prijedloge zaprimljene 25.06.2021. 

 

Ad/1. 

Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj će 

sukladno prijedlogu zainteresiranog gospodarskog subjekta izmijeniti točku 

4.3.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi.  

Sukladno navedenom, mijenja se točka 4.3.1. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi 

na način da ista glasi: 

 
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave ili 

tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno pružio (izvršio) usluge iste ili slične predmetu 

nabave kako slijedi: 

Najmanje jednu (1), a najviše tri (3) uspješno izvršene usluge upravljanja projektom 

građenja ili sličnih usluga čija je ukupna vrijednost bez PDV-a najmanje 3.000.000,00 HRK 

koje kumulativno uključuju sljedeće aktivnosti: 

• razvoj i praćenje Plana provedbe Projekta (PPP) 

• upravljanje rizicima 

• koordinacija trećih strana 

• administrativno i tehničko upravljanje Projektom 

• podršku tijekom revizija i/ili kontrola 

• izvještavanje o napredovanju projekta. 

 

Pod sličnim uslugama smatraju se usluge upravljanja projektom/voditelja projekta i/ili tehničke 

pomoći/podrške koje uključuju fazu izgradnje građevine, a ne smatraju se usluge projektiranja, 

projektantskog, stručnog i ugovornog nadzora niti usluge upravljanja projektom/tehničke pomoći/podrške 

koje nisu uključivale fazu izgradnje građevine nego su vršene isključivo u fazi pripreme projekta ili nakon 

završetka građenja (primopredaje građevine). 

 

Naručitelj će prihvatiti i iskustvo na pružanju usluga istih ili sličnih predmetu nabave koji se odnose na 

višegodišnje projekte u kojima ugovor o uslugama upravljanja projektom nije izvršen u cijelosti. U slučaju 

takvih višegodišnjih ugovora o uslugama upravljanja projektom koji su još uvijek u tijeku Naručitelj će 

prihvatiti iskustvo gospodarskog subjekta na pružanju dijela usluga istih ili sličnih predmetu nabave koje 

su već izvršene u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj 

godini i razmjerni dio financijske vrijednosti koji se odnosi na izvršene usluge. 



 
 

4 
 

 

 

Ad/2. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za 

izmjenom Dokumentacije o nabavi u dijelu Kriterij 2 u odnosu na specifično 

stručno iskustvo Stručnjaka 1.  

Stručnjak 1 (Voditelj projekta) ključni je stručnjak za provedbu usluga 

upravljanja projektom koje su predmet ovog postupka javne nabave. Poslovi 

Stručnjaka 1 definirani su Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19), pri čemu uz navedene poslove 

Stručnjak 1 bit će zadužen i za niz drugih aktivnosti sve kako je opisano u Knjizi 

3. Dokumentacije o nabavi (točka 5.2. [Obveze izvršitelja]).  

Slijedom navedenog, Naručitelj zahtijeva da Stručnjak 1 posjeduje 

odgovarajuće specifično stručno iskustvo koje se, između ostaloga, dokazuje i 

pružanjem usluga vođenja projekta u trajanju od 12 mjeseci i više na poziciji 

voditelja projekta ili osobe odgovorne za vođenje projekta. Dodatno, predmet 

nabave podrazumijeva angažiranje vanjskih stručnjaka sa specifičnim znanjima, 

sposobnostima i iskustvima u upravljanju graditeljskim projektima u cilju 

uspješnog izvršenja usluga koje su predmet nabave i otklanjanja rizika 

eventualnih financijskih korekcija prema Naručitelju s bilo kojeg aspekta uslijed 

manjkave provedbe usluga koje su predmet ovog postupka nabave. Temeljem 

navedenog, Naručitelj je stava da Stručnjak 1 mora posjedovati specifično 

stručno iskustvo kako je utvrđeno u Dokumentaciji o nabavi. 

 

Ad/3. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za 

izmjenom Dokumentacije o nabavi u dijelu Kriterij 2 u odnosu na specifično 

stručno iskustvo Stručnjaka 3. Stručnjak 3 jedan je od ključnih stručnjaka u 

provedbi usluga upravljanja projektom čiji je temeljni zadatak pružanje podrške 

Stručnjaku 1 (Voditelj Projekta) u upravljanju, praćenju i koordinaciji provedbe 

projekta, a prvenstveno u tehničkim pitanjima koja se odnose na kontrolu 

tehničke dokumentacije, kontrolu kvalitete izvršenja sukladno Ugovoru o dodjeli 

bespovratnih sredstava, zakonima, propisima i standardima struke. Stručnjak 3 

bit će zadužen za praćenje i rješavanje tehničkih pitanja koja su vezana uz 

pitanja izgradnje odnosno građenja te će njegova uloga posebno biti usmjerena 

na rješavanje tehničkih pitanja koja uključuju kontrolu tehničke dokumentacije, 

kontrolu kvalitete izvršenja, vođenje operativnih sastanaka s izvođačima radova 

i nadzornim inženjerima, kontrolu privremenih situacija i ispostavljenih računa, 

pružanje podrške Stručnjaku 1 (Voditelj Projekta) u svakodnevnim aktivnostima 

na lokaciji Projekta, praćenje rada Izvođača i nadzornog inženjera i dr. Slijedom 

navedenog i sukladno zadaćama za koje će Stručnjak 3 biti zadužen, a posebno 

u vezi s činjenicom da Stručnjak 1 može dio svojih aktivnosti prenijeti na 
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Stručnjaka 3 s obzirom na opseg predmetnog Projekta, traženo specifično 

stručno iskustvo za Stručnjaka 3 razmjerno je predmetu nabave i uslugama koje 

je Stručnjak 3 u obvezi pružiti tijekom izvršenja ugovora.  

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGA 

Obrazloženja su navedena pod točkom 8. Izvješća. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na 

službenoj internetskoj stranici naručitelja (https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista ). 

 

DIREKTOR: 

Tomislav Masten, dipl. polit. v. r. 

 
 

DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista
http://www.viozz.hr/

