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KLASA: 406-01/22-03/01 
URBROJ: 535-03-02/1-22-15 
 

Zagreb, 5. travnja 2022. godine 
 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), 
Naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije 
o nabavi usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode, objavljenog u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljuje 
 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
 
 
 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 04/2022 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet nabave su usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode 
sukladno s Tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji 
o nabavi.  
 
CPV oznaka i naziv: 66512100-3 -  Usluge osiguranja od nezgode 
 
Datum objave prethodnog savjetovanja: 28. ožujka 2022. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 4. travnja 2022. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja nije održan sastanak s predstavnicima  
zainteresiranih gospodarskih subjekata. 
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI 
NARUČITELJA: 
 
1. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 

„Ljubazno molimo da u DON uvrstite dopunu pregleda šteta podatkom o iznosu pričuve 
za prijavljene neriješene štete u zadnje 4 godine (od osiguratelja HOK osiguranje d.d.) 
- dovoljan je samo ukupni iznos.“ 
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Odgovor Naručitelja na primjedbu/prijedlog: 
 
Naručitelj neće dopunjavati dokumentaciju o nabavi podatkom o iznosu pričuve za prijavljene 
neriješene štete.  
 
Naručitelj dodatno pojašnjava da zbog opsega i tipa osiguranika koji se osiguravaju (zaposleni 
u tijelima državne uprave, uz isključenje pripadnika oružanih snaga), tijekom izvršavanja 
proteklih okvirnih sporazuma nije tražio od odabranog ponuditelja dostavu navedenog podatka 
te smatra da iz kumulativnih pregleda šteta kao i šteta u sporu, a koji podaci su dio 
dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekti koji imaju namjeru podnijeti ponudu u 
predmetnom postupku nabave raspolažu s dovoljno podataka za ocjenu rizika i kalkulaciju 
premije koji im omogućuju izradu ponude bez preuzimanja neuobičajenih rizika. 
 
 
2. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 

„Ljubazno molimo da objavite podatke o isplaćenim štetama u periodu od 1. siječnja do 
31.3.2022. godine.“ 

 
Odgovor Naručitelja na primjedbu/prijedlog: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.  
 
Sukladno važećem Okvirnom sporazumu odabrani ponuditelj je obvezan dostavljati 
kumulativni pregled šteta za svaka tri mjeseca i to u roku od 30 dana nakon isteka tromjesečja, 
stoga Naručitelj u ovom trenutku ne raspolaže traženim podatkom. 
 
Dodatno, naručitelj je u dokumentaciji o nabavi priložio podatke o  štetama iz prijašnjeg perioda 
osiguranja za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2021., a kako bi ponuditeljima pružio podatke 
potrebne za ocjenu rizika i kalkulaciju premije, te naručitelj smatra da su podaci o štetama za 
razdoblje od tri prethodne godine dovoljni za kalkulaciju premije bez preuzimanja 
neuobičajenih rizika. 
 


