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Predmet: Odgovori na pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem u postupku Izgradnja sustava javne 

odvodnje naselja Karanac sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi - 2., 3. i 4. 

funkcionalna cjelina (JN 03/21 MV) 

 

 

Pitanje 1.: 

U točki 3.2.3.2 Tehnički stručnjaci – Stručnjak 2 Ovlašteni voditelj radova strojarske struke, djela 

dokumentacije o nabavi. 

Molimo Naručitelja da još jednom razmisli i promjeni svoju odluku glede zahtjeva da voditelj 

strojarskih radova ima referencu ugradnje crpnih stanica sustava javne odvodnje otpadnih voda s 

povezivanjem crpnih stanica u nadzorno-upravljački sustav. Još jednom naglašavamo da je zadatak 

voditelja strojarske struke, prema pravilu struke, je vođenje poslova ugradnje strojarske opreme – 

crpke i tlačnog cjevovoda što je i navedeno u natječajnom troškovniku strojarskih radova. Ugradnju 

upravljačke opreme crpnih stanica i njeno povezivanje sa crpkama posao je električara što je 

naglašeno i u natječajnom troškovniku. Ugradnja mjeren opreme i njeno povezivanje u elektroormar 

također je predmet elektrotroškovnika. U elektroormaru se podaci o upravljanju i mjerne vrijednosti 

spajaju na komunikacijsku opremu i prenose u nadzorni centar što je također isključivo predmet 

elektrotroškovnika. 

Iz svega je vidljivo da voditelj strojarskih radova nema u svom opisu ugradnju komunikacijske 

opreme za povezivanje sa nadzornim centrom, niti mu to nije u opisu radova niti na to može imati 

bilo kakvog utjecaja te s obzirom na to ne može imati niti referencu da ima iskustva da je izvršio 

radove koji su omogućili povezivanje crpnih stanica u nadzorno-upravljački sustav. 

Zbog navedenih razloga predlažemo Naručitelju da se iz potvrde za minimalnim stručnim iskustvom 

za voditelja strojarskih radova izbaci zahtjev „… s povezivanjem crpnih stanica u nadzorno-

upravljački sustav“.     

 

Odgovor 1.: 

Naručitelj ostaje pri traženim uvjetima zbog specifičnosti građevine. 

Naručitelj je minimalne uvjete iskustva gospodarskog subjekta postavio razmjerno predmetu 

nabave.  

Naručitelj će uvažiti svaku referencu za Stručnjak 2: Ovlašteni voditelj radova strojarske struke 

za sve strojarske radove koje je radio na precrpnim stanicama, na kojima je ugrađen nadzorno-

upravljački sustav. 

 

Stručno povjerenstvo 
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