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POJAŠNJENJE
DOKUMENTACIJE
–
ODGOVORI
POJAŠNJENJA/IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI

NA

ZATRAŽENA

Naručitelj prije isteka roka za podnošenje ponuda, objavljuje i daje odgovor na zatraženo
pojašnjenje/upit/zahtjev za nadopunom Dokumentacije o nabavi (Evidencijski broj nabave
NMV-06/2021 (u nastavku: Dokumentacija).
Naručitelj odgovor i nadopunu na zatraženo upit/pojašnjenje/zahtjev za izmjenom
Dokumentacije objavljuje u Elektroničkome oglasniku javne nabave u Narodnim novinama na
jednak način kao i prvotnu dokumentaciju.

I
Pitanja/pojašnjenja/zahtjevi i odgovori na upite/pojašnjenja/izmjene Dokumentacije
zainteresiranih gospodarskih subjekata:
I zahtjev za nadopunom:
''Naručitelj je kao dio dokumentacije o nabavi objavio dokumente Prilog 6. – Svjetlotehnički
proračun rev.04.2022 i GLAVNI PROJEKT ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE na
temelju kojih se moraju izraditi svjetlotehnički proračuni.
Napominjemo kako iz poviše navedenih dokumenata nije moguće utvrditi egzaktne položaje
stupova i parametre potrebne za izradu traženih svjetlotehničkih proračuna. Na temelju
priložene dokumentacije (koja je objavljena u pdf. formatu) nije moguće u potpunosti
izraditi/utvrditi mjerne površine prema kojima je izrađen svjetlotehnički proračun u Glavnom
projektu.
Za točnu simulaciju svjetlotehničkih proračuna u standardnim programskim paketima (Relux,
Dialux) potrebno je dostaviti nacrte u dwg formatu s označenim mjernim površinama i
pozicijama stupova. Izrada svjetlotehničkih proračuna na način na koji trenutno Naručitelj
zahtjeva može dovesti do odstupanja u parametrima a samim time i rezultatima
svjetlotehničkih proračuna, čime je onemogućeno podnošenje usporedivih i jednakovrijednih
ponuda
Molimo Naručitelja da predmetnu dokumentaciju o nabavi uskladi sa člankom 200. ZJN
(„Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na
način da omogući podnošenje usporedivih ponuda“) te da putem EOJN – a javno objavi
dokumente potrebne za izradu valjanih i usporedivih ponuda (nacrte u dwg formatu ili
otvorene Relux ili Dialux datoteke).''
Odgovor:
Naručitelj prihvaća zahtjev za nadopunom dokumentacije te sukladno tome javno
objavljuje tražene dokumente (nacrte u dwg formatu).

II
Naručitelj je odgovore/pojašnjenja i nadopunu na zatraženu izmjenu vezano za
Dokumentaciju objavljuje u Elektroničkome oglasniku javne nabave u Narodnim
novinama na jednak način kao i prvotnu dokumentaciju

