Zagreb, 20. ožujka 2018. godine

Predmet: Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju stambeno poslovne zgrade Krk i
naplatne postaje Grobnik (ev.br.: 90/91-B-18-1)
-

Izmjena poziva na dostavu ponuda, odgovori na pitanja ponuditelja

Naručitelj je dana 20. ožujka 2018. godine, objavio izmijenjeni Poziv na dostavu ponude za
predmet: Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju stambeno poslovne zgrade Krk i
naplatne postaje Grobnik (ev.br.: 90/91-B-18-1).
Izmjene poziva odnose se na izmjenu uvjeta i način plaćanja. (točka 12. poziva na dostavu
ponude).
Izmjenjeni uvjeti plaćanja: 60% nakon predaje Zahtjeva za donošenje Rješenja o izvedenom
stanju, 40 % nakon ishođenja Rješenja o izvedenom stanju.
ODGOVORI NA PITANJA PONUDITELJA:
PITANJA:
U "Projektnom zadatku" u sklopu dokumentacije o javnoj nabavi na stranici broj 13. između
ostalog stoji:
"OPĆENITO:
Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti s važećom zakonskom regulativom, te
zahtjevima ovog projektnog zadatka, te je za iste potrebno ishoditi Rješenje o izvedenom
stanju. Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za navedenu zgradu podnijeti
najkasnije do 30.06.2018. do kada traje zakonski rok.
Provođenje upravnog postupka podrazumijeva ishođenje Rješenja o izvedenom stanju. U
ishođenje Rješenja uključeno je plaćanje svih naknada i pristojbi za izdavanje potrebnih
uvjerenja i snimaka, osim naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
prema Zakonu (čl.18.), da bi se izdalo Rješenje o izvedenom stanju koje plaća naručitelj."
Pitanje br. 1:
1. Tko potpisuje/podnosi zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, naručitelj ili
izvoditelj?
(Sukladno zakonu potpisati ga može bilo tko, ali tada se "Naknada za zadržavanje .... u
prostoru" te komunalni doprinos i Vodni doprinos naplaćuje osobi koja je
podnijela/potpisala zahtjev).
ODGOVOR br. 1.: Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju potpisuje Investitor, a
rok predaje istog je sukladno navedenom najkasnije 30.06.2018.

Pitanje br. 2:
2. Budući da je u projektnom zadatku navedeno da preuzimamo plaćanje svih naknada i
pristojbi osim "Naknada za zadržavanje... .. u prostoru" nejasno je tko snosi plaćenje
Komunalne naknade lokalnoj samoupravi te Vodnog doprinosa Hrvatskim vodama,
pretpostavljamo da je to naručitelj ali molim da nam to odgovorite/potvrdite.
ODGOVOR br. 2.: Plaćanje Komunalne naknade i Vodnog doprinosa snosi također
Investitor. Ostali troškovi naknadi i pristojbi (biljezi, takse za izdavanje katastarskih planova,
izvadaka, uvjerenja i dr.) uključeni su u cijenu i snosi ih projektant/izrađivač.
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