
             

 

 

*P/17169561* 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
CARINSKA UPRAVA 
SREDIŠNJI URED 
KLASA: 406-05/19-01/107 
URBROJ: 513-02-1420/14-19-9 
Zagreb, 19. rujna 2019. godine 
 
 
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, u nastavku: 
Zakon) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave Obuće za 
ovlaštene carinske službenike (po grupama), evidencijski broj nabave: 3-19-VV, Ministarstvo 
financija, Carinska uprava (OIB: 18683136487) izrađuje 
 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

 
Predmet nabave: Obuća za ovlaštene carinske službenike: 

- Grupa 1. – Cipele niske 
- Grupa 2. – Cipele ljetne visoke  
- Grupa 3. – Cipele brodarice 

 
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti sukladno članku 
86. Zakona. 
 
Evidencijski broj nabave: 3-19-VV 
 
Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje na internetskoj stranici Naručitelja i u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 11. rujna 2019. godine 
 
Trajanje prethodnog savjetovanja: od 11. rujna 2019. godine do 17. rujna 2019. godine 
 
Na objavljeni Nacrt Dokumentacije o nabavi zaprimljeno je pet (5) primjedaba gospodarskih 
subjekata. 
 
Primjedba br. 1.: 
 
U točki 2.5. Grupe predmeta nabave se navodi kako je predmet nabave podijeljen na tri grupe, 
odnosno dijeli se prema tipu cipele. Obzirom da se radi o predmetu nabave prema CPV oznaci 
18800000-7 Obuća, dakle cipelama iste ili slične namjene slobodni smo predložiti da se predmet 
nabave objedini u jednu grupu. Na taj način se ozbiljnim zainteresiranim ponuditeljima omogućuje 
podnošenje jedne cjelokupne ponude, te vama kao naručitelju nabave kompletne obuće unutar 
jednog postupka. 
 
Odgovor br. 1.: 
 
Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za objedinjavanjem predmeta nabave u jednu 
grupu. Predmet nabave je podijeljen na tri grupe, prema tipu cipele, a u svrhu omogućavanja 
podnošenja ponude većem broju ponuditelja, osobito malim i srednjim gospodarskim subjektima. 
Naručitelj ne ograničava broj grupa predmeta nabave koje se mogu dodijeliti istom ponuditelju.  
 



Primjedba br. 2.: 
 
U točki 8. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva se dozvoljava dostava bjanko zadužnice ili 
zadužnica ili dokaza o uplati pologa. Obzirom na veliku vrijednost nabave i ozbiljnost posla u svim 
segmentima predlažemo da se za dostavu jamstva za ozbiljnost ponude izuzme bjanko zadužnica 
ili zadužnica. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude predlažemo dostavu bankarske garancije ili dokaz o 
uplati jamstva. 
 
Odgovor br. 2.: 
 
Ovu primjedbu gospodarskog subjekta, Naručitelj ne prihvaća. Zbog racionalnog trošenja sredstava 
ponuditelja, a u skladu s Zakonom i potrebama postupka nabave, Naručitelj je kao jamstvo za 
ozbiljnost ponude odredio dostavu bjanko zadužnice ili zadužnice (ili dokaza o uplati pologa na 
račun Naručitelja), a odabrani ponuditelj će nakon sklapanja ugovora dostaviti bankovnu garanciju 
(ili uplatiti novčani polog na račun Naručitelja) kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
 
Primjedba br. 3.: 
 
U točki 3.3.2. Tehnička i stručna sposobnost zahtijevate dostavu popisa značajnih ugovora o 
isporuci istog ili sličnog predmeta nabave. Kako se radi o otvorenom postupku nabave velike 
vrijednosti, a krajnjim rokom isporuke do 60 dana smatramo kako se navedena točka treba 
nadopuniti i slijedećim dokazima: 

a.) dokaz s jasno navedenim podacima o mogućnostima angažmana tehničkih stručnjaka i 
tehničkih tijela za provedbu ugovora (izjavu kojom gospodarski sustav potvrđuje da ima 
zaposlene obrazovane i stručne kadrove na izradi predmeta nabave) 

b.) popis tehničke opreme kojom će se koristiti u izvršenju ugovora i mjere za osiguranje 
kvalitete (izjavu kojom potvrđuje da ima potrebne alate, postrojenja i tehničku opremu 
potrebnu za izradu predmeta nabave). U ponudi mora biti priložen popis tehničke opreme 
kojom raspolaže ponuditelj sa konkretnim količinama i serijskim brojevima svakog uređaja te 
adresom lokacije na kojoj se oprema nalazi. 
U slučaju zajednice ponuditelja ili u slučaju podugovaratelja svi gospodarski subjekti moraju 
dostaviti popis tehničke opreme kojom će se koristiti u izvršenju ugovora i broj zaposlenih s 
odgovarajućim kvalifikacijama, znanjima i vještinama koji će biti uključeni u izvršenje 
ugovora. 

c.) Hodogram izrade predmeta nabave u ciklusu proizvodnje i proizvodnim kapacitetima gdje je 
vidljivo koliko je vremena i ljudi potrebno za izradu predmeta nabave i u konačnici jasno da 
se tražena količina predmeta nabave može izraditi i isporučiti u roku zadanom za isporuku. 
Naručitelj, kao potvrdu vjerodostojnosti navedenog u izjavi zadržava pravo audita na lokaciji 
ponuditelja. 

d.) Izjavu kojom gospodarski subjekt dopušta provođenje provjere proizvodnih kapaciteta 
gospodarskog subjekta od strane Naručitelja nakon predaje ponude, a prije donošenja 
Odluke o odabiru. 

e.) Izjavu o prosječnom broju radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja iz kojeg 
je vidljivo da ponuditelj može proizvesti u zadanim rokovima predmet nabave. 
 

Ovim dokazima zainteresirani ponuditelj jamči da ima kapacitete u pogledu stručne radne snage, 
tehničkih postrojenja i da je sposoban izraditi predmet nabave u zadanim rokovima, a naručitelj 
zadržava pravo provjere istih navoda i prije donošenja odluke o odabiru, ali i za vrijeme trajanja 
ugovora. 
 
Odgovor br. 3.: 
 
Ova primjedba gospodarskog subjekta se ne prihvaća. Naručitelj je mišljenja da su zahtijevani uvjeti 
tehničke i stručne sposobnosti u Nacrtu Dokumentacije o nabavi dovoljan dokaz ponuditeljeve 
mogućnosti isporuke predmeta nabave u skladu sa potrebama i zahtjevima Naručitelja.    



Primjedba br. 4.: 
 
U točki 3.3.2.2. tražite potvrde koje izdaju tijela za kontrolu kvalitete, a kojim se potvrđuje da na 
odgovarajući način ponuđena roba odgovara Propisnicima naručitelja itd. 
 
Kako se radi o detaljno specificiranim modelima u priloženim tehničkim specifikacijama/propisnicima 
mišljenja smo kako bi se kao dokaze o sukladnosti trebalo zahtijevati slijedeće dokumente: 

- EU Potvrda o pregledu tipa (certifikat), za stavke propisnika cipele niske i cipele ljetne 
visoke 

- Certifikat o sukladnosti proizvoda s tehničkom specifikacijom/propisnicima. Potvrda koju 
izdaju nadležni instituti ili tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda, iz koje je 
razvidno da je pregledani tip proizvoda sukladan sa zahtjevima propisnika/tehničkim 
specifikacijama Ministarstva financija, za stavke propisnika cipele niske, cipele ljetne 
visoke i cipele brodarice 

- Potvrde, ispitni izvještaji o ispitivanju u kojima se nalaze svi pokazatelji kvalitete, fizikalni 
i kemijski zahtjevi propisnika temeljem kojega se vršilo ispitivanje, za stavke propisnika 
cipele niske, cipele ljetne visoke i cipele brodarice. 

 
Odgovor br. 4.: 
 
Primjedba ovog gospodarskog subjekta se ne prihvaća. Naručitelj je mišljenja da se zahtijevanim 
uvjetom tehničke i stručne sposobnosti u točki 3.3.2.2. Nacrta Dokumentacije o nabavi na 
odgovarajući način dokazuje da je ponuđena roba u skladu s potrebama Naručitelja. 
 
Primjedba br. 5.: 
 
Primjedba na rok isporuke robe: ukoliko se natječaj objavi u zadnjem kvartalu 2019. godine kada su 
u potpunosti isplanirani proizvodni kapaciteti za tekuću godinu, predlažemo da se rok isporuke dijela 
narudžbe predviđen za 2019. godinu promijeni na način da isporuka za te količine bude u prvom 
kvartalu 2020. godine. 
 
Odgovor br. 5.: 
 
Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća, iz razloga što je određeni rok isporuke za                     
2019. godinu sukladan potrebama Naručitelja u istoj godini. 
 
 
Ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje se na internetskoj stranici 
Naručitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
 
 
 

STRUČNO POVJERENSTVO 
       ZA JAVNU NABAVU 

 
 


