
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10020 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, OIB 64546066176, telefon: +385 1 6652-777, telefaks: +385 1 6652-770, e-mail: info@nn.hr, www.nn.hr 

Dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, nakladništvo i trgovinu. Trgovački sud u Zagrebu, MBS:080380320, OIB:64546066176. Temeljni kapital: 

281.547.519,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj dionica: 299.519, svaka u nominalnoj vrijednosti od 940,00 kn. Predsjednik Uprave: dr. sc. Zlatko Hodak, članovi Uprave: Mato Regvar, dipl. oec. i 

Robert Hirc, univ.spec.oec. Predsjednik Nadzornog odbora: Robert Blažinović, univ.spec.oec. Žiro računi: Zagrebačka banka Zagreb, IBAN HR4723600001101432681, Swift: ZABAHR2X; 

Privredna banka Zagreb, IBAN HR2823400091100098647, IBAN HR3623400091500243194, Swift: PBZGHR2X; Hrvatska poštanska banka, IBAN HR0623900011100024480, Swift: 

HPBZHR2X; Erste&Steiermärkische Bank Zagreb, IBAN HR2924020061100415618, Swift: ESBCHR22; J&T, IBAN HR3124890041130089585, Swift: VBVZHR22;  OTP banka, IBAN 

HR2724070001169001566, Swift: OTPVHR2X; Croatia banka, IBAN HR2624850031100258307, Swift: CROAHR2X; Partner banka, IBAN HR8024080021100030880, Swift: PAZGHR2X; 

Sberbank, IBAN: HR8925030071100087054, Swift: VBCRHR22; BKS Bank AG, IBAN: HR5424880011100137964, Swift: BFKKHR22 

 

 

 

  ZAINTERESIRANIM  
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Zagreb, 16. lipanj 2021. godine 

 
 

 

 

Predmet: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima  

 

Predmet nabave: Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH 

Evidencijski broj nabave: 02-20/05-21 VN 

  

Poštovani,  

 

Narodne novine d.d. (dalje u tekstu: naručitelj) su dana 9. lipnja 2021. godine, s ciljem 

prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne 

nabave usluga održavanja i unapređenja EOJN RH objavile cjelokupnu dokumentaciju o 

nabavi za predmetni postupak. Prethodno savjetovanje je trajalo do 15. lipnja 2021. godine. 

Dokumentacija je za predmetni postupak javne nabave stavljena na raspolaganje 

gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (120/2016). 

U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima zaprimljene su sljedeće primjedbe i prijedlozi na objavljeni nacrt 

dokumentacije o nabavi: 

• UPIT: 

U skladu sa nacrtom iz dokumentacije o nabavi, točkom 18.2., traži se između ostalog: 

Voditelj razvojnog tima/Programer- minimalno tri certificirana stručnjaka. Svaki stručnjak 

mora posjedovati sljedeće certifikate: 

o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD): Web Applications ili 

jednakovrijedan 

o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): SQL Server 2008 

Database Development ili jednakovrijedan 

o Project Management Professional (PMP) ili jednakovrijedan. 

Kako bi dokumentacija o nabavi bila jasna i nedvojbena te razmjerna predmetu nabave, 

predlažemo izmjenu dokumentacije odnosno ovog uvjeta na način da isti glasi: 

Služba pravnih, 
kadrovskih i općih 
poslova 

Odjel javne nabave 
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• Voditelj razvojnog tima/Programer- minimalno jedan certificirani stručnjak. 

Stručnjak mora posjedovati sljedeći certifikat: 

o Project Management Professional (PMP) ili jednakovrijedan. 

• Programer- minimalno jedan certificirani stručnjak. Stručnjak mora posjedovati 

sljedeći certifikat: 

o Microsoft Certified Solution Developer (MCSD): Web Applications ili 

jednakovrijedan 

• Programer- minimalno jedan certificirani stručnjak. Stručnjak mora posjedovati 

sljedeći certifikat: 

o Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): SQL Server 2008 

Database Development ili jednakovrijedan 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

 

• UPIT: 

U nacrtu troškovnika (excel file Troškovnik_EOJN_RH V2), u stavci količine održavanja, 

smatramo da je greškom navedeno da se radi o količini od 12 mjeseci održavanja, obzirom 

da Naručitelj namjerava sklopiti Okvirni sporazum na 2 (dvije) godine. Shodno prethodno 

navedenom, predlažemo i izmjenu samog nacrta troškovnika, na 2 (dvije) godine odnosno 

u svakoj stavci količina održavanja sa 12 na 24 mjeseca. 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Po provedenom postupku planira se sklapanje okvirnog sporazuma te dva pojedinačna 

(godišnja) ugovora na temelju okvirnog sporazuma.  

U troškovniku su iskazane okvirne godišnje količine. Procijenjene količine za drugih 12 

mjeseci su jednake količinama za prvih 12 mjeseci. Ponuditelji su dužni u troškovniku, 

ispod tablice s predviđenim godišnjim količinama, iskazati cijenu za 12 i za 24 mjeseca.  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

 

• UPIT: 

U točki 27. koja se odnosi na Kriterij odabira najpovoljnije ponude, obzirom na dosadašnju 

praksu postupaka javne nabave i najnovije prakse DKOM-a, a u odnosu na dokazivanje 

iskustva stručnjaka, molimo da u dijelu teksta koji se odnosi na Kriterij 3: iskustvo 

stručnjaka, dodate dio teksta kako slijedi: 

„Naručitelj zadržava pravo provjere podataka kod navedene kontakt osobe. Priznavat će 

se samo one reference iz životopisa za koje je dostavljena potvrda referentnog naručitelja-

korisnika ili potvrda poslodavca.“ 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima.  
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Nakon provedenog prethodnog savjetovanja naručitelj će pokrenuti postupak javne 

nabave. 

 

S poštovanjem,    

 

 

Služba pravnih, kadrovskih i  

općih poslova 

Odjel javne nabave 
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