REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
KLASA : 406-01/17-01/19
URBROJ: 2144-01-01-17-6
Labin, 12. svibanj 2017.
Temeljem članka 198. st. 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine“ br. 120/2016),
izrađuje se slijedeće:
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIJEDLOZIMA I PRIMJEDBAMA NA
NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
Usluge prijevoza učenika Osnovne škole Matije Vlačića Labin i Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin
VV-02/2017
Vrijeme trajanja savjetovanja: od 05. svibnja 2017.godine do 11. svibnja 2017. godine
Broj gospodarskih subjekata koji su sudjelovali u savjetovanju: 1
Red.
Prijedlozi i primjedbe gospodarskih
Br.
subjekata
PRIJEDLOZI
1.
Povećanje procijenjene vrijednosti
nabave. U zadnje dvije godine došlo je do
povećanja cijena goriva pa bi to trebalo
uzeti u obzir kod definiranja visine nabave
2.

U DON nije u kriterijima za obavljanje
profesionalne djelatnosti predviđen
minimalan broj autobusa i vozača za
obavljanje usluge prijevoza.
Smatramo da bi to trebao biti jedan od
uvjeta.

PRIMJEDBE

Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim
prijedlozima i primjedbama
Procijenjeni iznos nabave u skladu je sa
financijskim planom Osnovne škole Matije
Vlačića Labin i Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“
Labin, kao i sa planom nabave Grada Labina,
stoga se prijedlog ne prihvaća.
S obzirom da je troškovnik sastavni dio
dokumentacije, a u troškovniku je naveden
okvirno potreban broj autobusa/mini busa/
kombi vozila za Grupu 1 te okvirno potreban
broj kombi vozila za Grupu 2, na osnovu
planiranog broja učenika potencijalni
ponuditelj će izračunati koliko svojih vozila
mora angažirati za obavljanje prijevoza
naznačenog broja učenika, te sukladno time i
broj potrebnih vozača, stoga se prijedlog ne
prihvaća.

3.

4.

6.5. način određivanja cijene ponuda
U DON stoji da je cijena ponude
promjenjiva isključivo u slučajevima
izmjene cijena utvrđenih Pravilnikom o
utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena
naftnih derivata (NN 145/12, 18/13, 62713
i 109/13. Zakona o tržištu nafte i naftnih
derivata NN 19/14 navedeni pravilnici su
ukinuti te se promjenjivost cijena ne može
vezati uz iste.
8.11. primjena propisa, točka 1
Važeća licencija za djelatnost javnog
cestovnog prijevoz izdaje se temeljem
Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu NN 82/13. Citirani Zakon iz točke
1 više nije na snazi.

Primjedba se prihvaća te se u točki 6.5.
Dokumentacije o nabavi navedeni uvjet briše.

Primjedba se prihvaća, te se u točki 8.11.
točka 1. mijenja kako je navedeno u
primjedbi.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA
JAVNU NABAVU

