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Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Sisačkomoslavačka županija na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave radova male vrijednost
za sanaciju krovišta zgrade Sisačko-moslavačke županije u ulici S. i A. Radića 36 u Sisku, Evidencijski broj
nabave 10/17 JN objavljuje
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM
PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA
Dana 26. listopada 2017. godine Sisačko-moslavačka županija je na svojim internetskim stranicama
http://www.smz.hr/site/javna-nabava objavila Poziv na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektma u pripremi provedbe otvorenog postupka javne nabave radova
male vrijednost za sanaciju krovišta zgrade Sisačko-moslavačke županije u ulici S. i A. Radića 36 u Sisku,
Evidencijski broj nabave 10/17 JN.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektma trajalo je do 02. studenoga
2017. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektma dostavljeno je osam
prijedloga i primjedbi putem elektroničke pošte o kojima je javni naručitelj dao odgovore kao slijedi:
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 1.
„Uz zgradu Sisačko-moslavačke županije nalazi se još jedna niža građevina koja se nalazi u jako lošem stanju i
služi za stanovanje. Postoji velika mogućnost daljnjeg oštećenja te građevine zbog radova. Da li je ta niža
građevina pod zašttom Ministarstva kulture i da li je investtor razmišljao o mogućoj sanaciji te građevine?“
ODGOVOR 1.
Navedena građevina nije predmet nabave. Izvođač radova mora poduzet zakonom predviđene aktvnost
odnosno mjere zaštte kako ne bi došlo do oštećenja susjedne građevine.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 2.
„Uz zgradu se nalazi i garaža sa ravnim krovom. Da li investtor ima projektnu dokumentaciju za garažu kako
bi mogli utvrdit nosivost ravnog krova jer bi ga koristli za kretanje ljudi i odlaganje alata i lakših materijala
potrebnih za rad.“

ODGOVOR 2.
Navedena građevina nije predmet nabave. Javni naručitelj nije predvidio korištenje ravnog krova garaža.
Izvođač radova mora poduzet zakonom predviđene aktvnost odnosno mjere zaštte kako ne bi došlo do
oštećenja susjedne građevine.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 3.
„U dvorištu zgrade nalazi se veliki broj parkiranih automobila. Predlažemo da se za vrijeme izvođenja radova
ne dozvoli parkiranje tako velikog broja automobila u dvorištu jer bi to ometalo izvođenje radova.“
ODGOVOR 3.
Člankom 2.7. Dokumentacije o nabavi navedeno je da je izvođenje radova moguće i tjekom radnog
vremena Županije i Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, u dogovoru s naručiteljem uz
uvjet nesmetanog funkcioniranja rada. Iz navedenog proizlazi da nakon uvođenja u posao Izvođač u
dogovoru s Naručiteljem i nadzornim inženjerom organizira gradilište uz uvjet nesmetanog funkcioniranja
rada svih službi u zgradi. U slučaju ne postzanja dogovora radovi se sukladno Dokumentaciji o nabavi
moraju izvodit poslije radnog vremena te subotom i nedjeljom.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 4.
„U zgradi postoje dva izlaza u dvorište. Predlažemo da se oni zaključaju kako ljudi ne bi mogli izlazit u
dvorište za vrijeme radova zbog opasnost od pada predmeta sa visine“.
ODGOVOR 4.
Stavkom 1.1. Troškovnika navedeno je da izvođač mora ogradit gradilište stabilnom ogradom prema javnim
površinama, uključujući postavljanje potrebnih oznaka upozorenja i opasnost, te zašttu i ograđivanje
prednjeg i stražnjeg ulaza u zgradu te parkirališta. Nakon uvođenja u posao Izvođač u dogovoru s
Naručiteljem i nadzornim inženjerom organizira gradilište uz uvjet nesmetanog funkcioniranja rada svih
službi u zgradi. U slučaju ne postzanja dogovora radovi se sukladno Dokumentaciji o nabavi moraju izvodit
poslije radnog vremena te subotom i nedjeljom.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 5.
„Prilikom izvođenja radova predlažemo da se zaposlenici upute da ne otvaraju prozore kako bi se spriječile
eventualne štete na prozorima od eventualnih padova predmeta sa visine.“
ODGOVOR 5.
Kao ODGOVOR 3. i ODGOVOR 4.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 6.
„Prilikom izvođenja radova potrebno je koristt parcelu koja se nalazi južno uz zgradu Sisačko-moslavačke
županije. Kakvo je stanje tla na toj parceli i može li investtor ishodit od vlasnika suglasnost za korištenje
parcele.“

ODGOVOR 6.
Susjedna parcela nije predviđena za korištenje prilikom izvođenja radova. Skelu je moguće postavit u dijelu
gdje se nalazi parkiralište koje je dodijeljeno na korištenje i upravljanje Sisačko-moslavačkoj županiji i Uredu
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji tako da nije potrebno ishodit posebne suglasnost.
Točkom 1.2. Dokumentacije o nabavi predviđen je obilazak lokacije od potencijalnih zainteresiranih
ponuditelja podnošenjem zahtjeva elektroničkom poštom navedenoj u dokumentaciji.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 7.
„Predlažemo da se u troškovniku doda stavka postavljanja i uklanjanja skele kako kod pojedinih ponuditelja
ne bi došli do zabune odnosno da ne bi ponudili izvođenje radova bez odgovarajuće skele.“
ODGOVOR 7.
Javni naručitelj je prihvato prijedlog gospodarskog subjekta te je izmijenio Troškovnik na način da je dodao
stavku montaža i demontaža skele.
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA 8.
„U kakvom je stanju tavan zgrade odnosno njegova stabilnost i čvrstoća zbog kretanja ljudi po njemu i
odlaganja alata na njegovoj površini.“
ODGOVOR 8.
Točkom 1.2. Dokumentacije o nabavi predviđen je obilazak lokacije od potencijalnih zainteresiranih
ponuditelja podnošenjem zahtjeva elektroničkom poštom navedenoj u dokumentaciji i utvrđivanje stanja na
terenu.
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DOSTAVITI:
-svim zainteresiranim gospodarskim subjektma
putem objave poziva na web stanici Sisačko-moslavačke županije

