
 
 
 
 
 

  

HP-Hrvatska pošta d.d. 
Ured za nabavu 
Jurišićeva 13, Zagreb 
e-mail: info.javnanabava@posta.hr 

 

Spis: HP-12/1-018707/17 
Evidencijski broj nabave: 04.09.10. 

Predmet nabave: Nabava sustava „Digitalni poštar“ 

 

 

 

IZVJEŠĆE 

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

 

Prije pokretanja postupka javne nabave sustava „Digitalni poštar“ naručitelj HP-Hrvatska pošta d.d. je proveo 
prethodnu analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i 
zahtjevima u vezi s predmetom nabave, temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 

Naručitelj je putem Poziva na savjetovanje, objavljenog 26.09.2017. godine na internetskoj stranici 
https://hrvatska.posta.hr/prethodna-analiza-trzista-savjetovanje, pozvao neovisne stručnjake, odnosno sudionike 
na tržištu, da svojim savjetima (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka 
nabave te izradi Dokumentacije o nabavi. 

Prethodna analiza tržišta trajala je do 02.10.2017. godine. Po izvršenoj analizi dostavljenih primjedbi i prijedloga, 
objavljuje se ovo Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima kako slijedi u nastavku. 

 Gospodarski subjekt dostavlja komentar i sugerira izmjenu zahtjeva i uvjeta povezanih s predmetom nabave, kako 
slijedi (citat): „S obzirom na prirodu mobilnih uređaja te terenskog posla koji će se uređajima obavljati, nije 
moguće u potpunosti nuditi traženo jamstvo jer osiguravajuće kuće nemaju isto u paketima osiguranja. 
Jamstvo koje je moguće nuditi pokrivalo bi u potpunosti jednu štetu na uređaju u navedenom jamstveno roku, 
dok bi kod svake iduće štete, korisnik bio obvezan participirati u cijeni popravka sa 25% tržišne vrijednosti 
uređaja. Ovakvim osiguranjem utječe se na pažljivije rukovanje uređajima od strane korisnika te samim time 
utječe i na produktivnost. 
Lijepo molimo izmjene dokumentacije u dijelu točke 7. i Tehničkim karakteristikama Smartphone uređaja s 
nadopunom da se jamstvo odnosi na jednu štetu u jamstvenom roku.“ 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta odnosno ostaje pri definiranim jamstvenim 
uvjetima, s obzirom da je definirao predmet nabave i uvjete sukladno vlastitim potrebama. 
 

 Gospodarski subjekt dostavlja komentar i sugerira izmjenu zahtjeva i uvjeta povezanih s predmetom nabave, kako 
slijedi (citat): „U dokumentaciji u poglavlju 1.5 POSEBNI ZAHTJEVI VEZANI UZ UPRAVLJANJE USLUGAMA I 
TROŠKOVIMA na strani 16. je navedeno: 'Odabrani ponuditelj je obvezan bez posebne naknade, SMS-porukom 
upozoriti pretplatnika da će uskoro prekoračiti ili da je upravo prekoračio postavljenu granicu potrošnje te 
pretplatniku omogućiti provjeru trenutne potrošnje putem SMS-poruke, na zahtjev korisnika također upućen 
SMS-porukom, odnosno na zahtjev ovlaštene osobe korisnika upućen SMS-porukom s drugog pretplatničkog 
broja tog korisnika.'. Ovlaštene osobe mogu provjeriti potrošnju za drugi broj putem portala ili zahtjevom upućen 
mail-om. Ne pruža se mogućnost slanja zahtjeva ovlaštene osobe za provjerom potrošnje kroz SMS. Predlažemo 
izmjenu teksta brisanjem opisnog dijela provjere potrošnje na zahtjev ovlaštene osobe upućen SMS-porukom s 
drugog pretplatničkog broja tog korisnika.“ 

https://hrvatska.posta.hr/prethodna-analiza-trzista-savjetovanje


 
 
 
 
 

  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Cilj zahtjeva nije da administrator mora 
provjeravati trošak (2500 uređaja) nego da na to korisnik bude upozoren. 
 

 Gospodarski subjekt dostavlja komentar i sugerira izmjenu zahtjeva i uvjeta povezanih s predmetom nabave, kako 
slijedi (citat): „U dokumentaciji u poglavlju 1.9 DODJELA NOVIH I ISPORUKA AKTIVIRANIH SIM-KARTICA na strani 
17. uz dodjelu SIM kartice navedene su govorne usluge, odnosno za podatkovne usluge. Kako je predmet nabave 
nabavka novih priključaka koji u tarifi sadrže minimalne količine govornih i podatkovnih usluga, predlažemo 
brisanje dijela teksta poglavlja tako da se specificiraju samo parametri isporuka SIM kartica kao predmeta, bez 
opisnih dodataka usluga koje će aktivacija SIM kartica posljedično imati.“ 
 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će Naručitelj nadopuniti Dokumentaciju o nabavi. 
 

 Gospodarski subjekt dostavlja komentar i sugerira izmjenu zahtjeva i uvjeta povezanih s predmetom nabave, kako 
slijedi (citat): „U poglavlju TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U POKRETNIM MREŽAMA 
na stranici 22 točke 68 (Neograničen prijenos podataka uz ograničenje brzine prijenosa podataka na 64 kb/s.) i 84 
(Smanjena brzina (64 k) nakon potrošenog dana prometa) definiraju istu funkcionalnost. Predlažemo brisanje 
točke 84.“ 
 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će Naručitelj izmijeniti Dokumentaciju o nabavi. 
 

 Gospodarski subjekt dostavlja komentar i sugerira izmjenu zahtjeva i uvjeta povezanih s predmetom nabave, kako 
slijedi (citat): „Nadalje, stupanjem na snagu novog zakona o javnoj nabavi ZJN2016, obvezna je dostava ESPD 
obrasca kao preliminarne izjave, a isti je dio DON-a.  Naručitelj je obvezan u DONu navesti koje dijelove ESPD 
obrasca ponuditelj treba ispuniti.“ 
 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Poziv na savjetovanje predstavlja sažetu verziju uvjeta 
i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi, a sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi. U Dokumentaciji o 
nabavi će biti navedene sve upute potrebne za sastavljanje ponude odnosno popunjavanje ESPD obrasca koji će biti 
prilog Dokumentaciji o nabavi. 
 

 

Zagreb, 05.10.2017. 
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