PITANJA I ODGOVORI BROJ 1
Zadar, 13. veljače 2019. godine
Ref br: HBC IRE 4
PREDMET: Usluga organizacije i provedbe specijalizirane radionice za timove energetske učinkovitosti za potrebe provedbe projekta „ IRENE:
Interregional & ENErgy efficiency network“.
13. veljače 2019 godine; Pitanja ponuditelja i odgovori naručitelja vezano za postupak nabave HBC IRE 4

PITANJE

ODGOVOR

1

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Da li je predviđeno da ponuditelj raspolaže točno navedenim uređajima ili
će isti biti osigurani od strane naručitelja (1. Instrument za ispitivanje
baterija C.A. 6630, 2. Digitalni multimetar HT327, 3. Multifunkcijski
instrument za ispitivanje instalacija COMBI419, 4. Luxmetar C.A. 1110, 5.
Daljinometar DM40, 6. Termovizijska kamera E53 Flir, 7. Termo
hidrometar C.A. 1246.)?

Svi navedeni uređaji će biti osigurani od strane naručitelja. Napomena „Mjernu
opremu osigurava i donosi Naručitelj“ koja je odgovor za ovo pitanje navedena
je jasno u Uputama za ponuditelje, u točki 2.3 Tehničke specifikacije usluge,
stavak 1.3 Prijedlog programa predavanja, stupac Potrebni inputi, ukoliko je
primjenjivo.

2

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Radionicu je moguće održati u Zagrebu kao i u ostalim gradovima Republike
Je li predviđeno da se radionica održi u Zadru, ili je moguće istu održati nrp. Hrvatske koji ne pripadaju programskom području Interreg Ipa CBC HR BA ME,
u Zagrebu?
a što je pregledno na slijedećoj poveznici: http://www.interreg-hr-ba-me20142020.eu/cooperation-programme/programme-facts/ . Za održavanje radionice
nisu predviđene lokacije unutar Zadarske županije budući da se ista nalazi
unutar programskog područja, a u ovom slučaju održavanje radionice projektno
je planirano izvan programskog područja. Dakle, Zagreb je prihvatljiva lokacija.

3

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Tko snosi troškove puta i smještaja za sudionike - ponuditelj ili naručitelj?

Troškove puta i smještaja sudionika za vrijeme trajanja radionice snosi
naručitelj. Od ponuditelja se traži samo prijevoz od hotela koji će se nalaziti u
gradu održavanja edukacije, do primjera dobre prakse i natrag, a što je
navedeno u točki 2.3 Tehničke specifikacije usluge, stavak 1.2 Posjet primjeru
dobre prakse, stupac Opis.

4

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Jesu li dozvoljena partnerstva?

Partnerstva su dozvoljena. Ukoliko se pod partnerstvom podrazumijeva na
zajednicu ponuditelja u tom slučaju potrebno je dostaviti dodatno i Sporazum
između ponuditelja, potpisan od strane svih Ponuditelja u kojem se jasno
navode sva prava i obveze ponuditelja u zajednici ponuditelja te sukladno
uvjetima tog sporazuma svaki član zajednice treba ovjeriti potpisom i pečatom
dio B Obrasca ponude u postupku HBC IRE 4

5

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Da li je dozvoljeno podugovaranje?

Podugovaranje je dozvoljeno. Ponuditelj je slobodan podugovoriti određen
gospodarski subjekt za sve usluge koje nisu vezane za njegovo područje
djelovanja (npr. prijevoz primjeru dobre prakse, ručak za sudionike).

6

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Planirani vremenski period edukacije je od 12. do 16.03.2019. – od utorka
do subote – kreće li edukacija namjerno u utorak i traje do subote, ili je to
greška???

Planirani vremenski period edukacije je točan. Naime, sudionici edukacije kreću
na put iz Tivta u ponedjeljak 11.03.2019.godine. Kako se radi o prilično velikoj
udaljenosti od Tivta do Zagreba, cijeli taj dan sudionici će provesti u putovanju
te je početak edukacije zbog tog razloga planiran sutradan, utorak 12.03.2019.
i traje do subote 16.03.2019.

7

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
u poglavlju 2.3 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE USLUGE – TABLICA
1.1. Predavanja – vremenski okvir 12.03.2019. – 16.03.2019. – stavljeno da
predavanja traju 5 dana???
1.2. Posjet primjeru dobre prakse – vremenski okvir 15.03.2019. ??? –
posjet primjeru dobre prakse bi trebao biti zadnji dan edukacije
Posjet se održava 4. dan edukacije.

Predavanja traju 4 dana i to na sljedeće datume: 12.03., 13.03., 14.03. i 16.03.
Dakle, od 12.03. do 16.03. traju predavanja izuzev 15.03. kada će se odvijati
posjet primjeru dobre prakse.
3. Posjet primjeru dobre prakse planiran je za 4. dan edukacije 15.03.2019. iz
sljedećeg razloga:

Dana 16.3. sudionici edukacije imaju organiziran povratak, a zbog mogućeg
duljeg zadržavanja na lokaciji primjera dobre prakse naručitelj smatra da je
prigodnije taj dan održati edukaciju.
8

Gospodarski subjekt pita slijedeće:
Što treba upisati u obrazac pod nazivom DIO B Obrazac ponude.doc
Pod stupac u tablici Opis usluge sa specifikacijama – Ponuditelj:
Kad je već sve opisano u stupcu pod nazivom Opis.

Usluga opisana od strane Ponuditelja u dijelu B Obrazac ponude, 3. Tehnička
ponuda; stupac Opis, navedena je sukladno potrebama Naručitelja. U dijelu koji
je obuhvaćen Vašim pitanjem, a koji se nalazi u Dijelu B Obrasca Ponude; 3.
Tehnička ponuda – stupac Opis usluge sa specifikacijama – Ponuditelji,
ponuditelji se potiču da opišu uslugu detaljnije sa specifičnim pojedinostima
usluge, ukoliko je to primjenjivo.
Primjer upisa je slijedeći:
Edukacije će se prilagoditi znanju i potrebama utvrđenim na predavanju,
terenski posjet se sastoji od posjeta slijedećim lokacijama… ( o lokacijama) i
slično.

