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KLASA: 406-01/19-03/24 
URBROJ: 535-05/4-19-10 
 
Zagreb, 24. rujna 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, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje: 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU POŠTANSKIH USLUGA 

 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 13/2019 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet nabave su poštanske usluge odnosno prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih 
pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu, za potrebe korisnika središnje javne nabave te u 
svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u 
Dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznaka: 64110000-0 Poštanske usluge 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 09. rujna 2019. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 16. rujna 2019. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 

Primjedbe ili prijedlozi gospodarskih subjekata: 

 
1. Gospodarski subjekt 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je slijedeće prijedloge na objavljenu natječajnu 
dokumentaciju: 
 
a) kako se radi o nadmetanju za cijelo područje Republike Hrvatske mišljena je da ponuditelj mora 
imati mrežu poslovnica na cijelom njezinom području kako bi mogao pravodobno i u skladu  s 
uvjetima iz Dokumentacije pružati usluge koje su predmet nabave. Zbog navedenog predlaže da 
Naručitelj zatraži od ponuditelja dokaze kako će imati na raspolaganju određeni broj poslovnica u 
svakoj županiji na području Republike Hrvatske, a koja će mu omogućiti pravodobno i kvalitetno 
obavljanje poštanskih usluga. 
 
b) s obzirom da se u predmetnoj nabavi nalazi veliki broj pošiljaka koje su povezane s upravnim, 
sudskim i drugim postupcima smatra kako je od iznimne važnosti kakvoća obavljanja poštanskih 
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usluga. Zbog navedenog predlaže Naručitelju da ponuditelj mora u svrhu dokaza mjera za kontrolu 
kvalitete dokazati da je tijekom 2018. i 2017. godine ostvario kontinuiranu kakvoću obavljanja 
poštanskih usluga na način koji zadovoljava potrebe Naručitelja. 
 
c) vezano za objavljeni troškovnik gospodarski subjekt je primijetio da u troškovniku za grupu A pod 
točkom 8. („PO VRIJEDNOSTI“) nije pokrivena vrijednost iznad 10.000 do 50.000 kn, te predlaže 
Naručitelju da uvrsti navedenu stavku u troškovnik. 
 
 

Odgovor Naručitelja:  
 
a) Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta budući da će sukladno tehničkim 

specifikacijama predmeta nabave odabrani ponuditelj biti dužan organizirati prijem i preuzimanje 
pošiljka neposredno na lokacijama korisnika, a ne u poslovnicama.  
 

b) Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će tražiti odgovarajući dokaz o kakvoći 
obavljanja poštanskih usluga, u dijelu koji se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost. Slijedom 
navedenog na odgovarajući način će se u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave precizirati 
kakvoća usluge, a za koju će se tražiti odgovarajući dokaz sukladno prijedlogu gospodarskog 
subjekta.  
Slijedom navedenog, u Dokumentaciju se uvrštava nova točka 12.2.C.2. Mjere za kontrolu  
kvalitete. 
 

c) Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u troškovniku za grupu A,  stavku 
8. „PO VRIJEDNOSTI“ proširiti stavkom 8.4.   
 
stavka 8. „PO VRIJEDNOSTI“  troškovnika za grupu A sada glasi: 

            stavka 8.1. do 200 HRK 
stavka 8.2. iznad 200 do 1.000 HRK 
stavka 8.3. iznad 1.000 do 10.000 HRK 
stavka 8.4. iznad 10.000 do 50.000 HRK,  kom 6 
stavka 8.5. iznad 50.000 do 100.000 HRK, kom 4 

 
 
U odnosu na Dokumentaciju objavljenu na prethodnom savjetovanju Naručitelj je dodatno korigirao: 

- okvirne količine po stavkama i sukladno tome odredio novu procijenjenu vrijednost za grupu 
A i za grupu B.  

 


