
 

  

 

 
 

 
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj tržišta rada. 

 

Naziv nabave: Nabava usluge socijalnih mentora u Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj,  Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj, 
Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji 
Financirano iz poziva: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina 
Broj poziva: UP.02.1.1.06 
Naziv Ugovora: m-Aktiv – mentorstvom i aktivacijom do integracije 
Broj ugovora: UP.02.1.1.06.0007 

Pitanja i odgovori  
 

Pitanja Odgovori:  

1. Okvirni izračun cijene za uslugu 10 susreta s 5 osoba je oko 560kn 
bruto po osobi/susretu, međutim nije jasno iz dokumentacije koje 
troškove stručnjaka to pokriva (a posebno u slučaju da stručnjak/inja 
mora putovati za sastanak sa svakom od osoba koje mentorira) 
koliko razumijemo to pokriva uslugu pripreme, provedbe i 
izvjšetavanja indiviudalnog savjetovanja, vremena za edukaciju i 
superviziju stručnjaka te vrjeme potrebno za organizaciju svega 
navedenog? S obzirom da kao tvrtka moramo zaposlenicima 
osigurati putni trošak uključujući dnevnica zanima nas na koji način 
je to osmišljeno za stručnjake/inje koji rade u županijama u kojima 
ne borave?  
 
Također uključuje li predviđeni trošak i PDV ili se PDV dodaje na 
trošak usluge u maksimalnom iznosu od 28000 tj 30500kn?  
 

U dokumentu Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
15012019_pročišćeni tekst u točki 2.1.  opisano je što s očekuje od svakog 
stručnjaka koji će raditi sa korisnicima ZMN-a a za što će se isplatiti 
ugovoreni iznos.     
Dodatno pokrivanje troškova koji proizlaze iz rada zaposlenika u provedbi 
aktivnosti (npr. putni nalozi, dnevnice i sl.) su obaveza poslodavca sukladno 
pozitivnim propisima RH odnosno pojedinca ukoliko se s Ponuditeljem 
sklapa ugovor o djelu. Dodatno će se, kako je i navedeno u opisu usluge, 
pokriti trošak smještaja i sudjelovanja na edukaciji za socijalne mentore 
koja će se održati tijekom veljače i ožujka u trajanju od 6 dana.  
 
 
Maksimalni iznos je definiran u ukupnom iznosu i uključuje PDV (u slučaju 
sklapanja Ugovora o usluzi) odnosno sve troškove javnih davanja po osnovi 
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2. Ukoliko kao tvrtka nudimo usluge većeg broja stručnjaka/inja te 
stručnjaka/inja koji su zaposleni u tvrtci, što se dešava ukoliko oni 
tijekom provode odluče otići iz tvrtke a potpisali su potvrdu o 
raspoloživossti? S obzirom da se na javnu nabavu javlja trvtka koja 
dokazuje da ima određeni broj stručnjaka mogu li u tom slučaju 
drugi stručnjaci u tvrtci preuzeti grupe?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatno, vjerujemo da je izuzetno važno da jedan stručnjak prati 
jednu osobu kroz sve susrete međutim pretpostavljamo da nigdje 
nije potrebno specificirati koji će od ponuđenih stručnjaka preuzeti 
koji broj osoba te da se to dogovara tijekom provedbe ili mora biti 
jedan stručnjak za čitavu grupu i ukoliko da gdje je to specificirano u 
dokumentaciji?  
 
 
 

poreza, prireza te doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (u 
slučaju sklapanja Ugovora o djelu).  
 
Molimo Vas da pogledate ispravke dokumentacije koje su objavljene 15. 
siječnja 2019. godine (dokument Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
15012019_pročišćeni tekst te dokument Izmjene dokumentacije za 
nadmetanje BR 1_15012019) u kojima je odgovoreno na dio pitanja. 
Ukoliko tijekom provedbe savjetovanja jedan od stručnjaka više nije na 
raspolaganju pristupa se zamjeni stručnjaka po sljedećoj proceduri:  
„Nakon dodjele ugovora, odabrani ponuditelj može zatražiti od naručitelja 
zamjenu stručnjaka koji je naveden u ponudi. Naručitelj će  prihvatiti 
zamjenu samo u slučaju kad Ponuditelj dokaže da predloženi novi stručnjak 
posjeduje iste stručne kvalifikacije kao i stručnjak koji se mijenja, a koje su 
zahtijevane u dokumentaciji o nabavi. Dokazi se dostavljaju uz zahtjev za 
zamjenu stručnjaka.“ (točka 4.1. Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
15012019_pročišćeni tekst) 
 
U točki 4.1. dokumenta Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
15012019_pročišćeni tekst navedeno je sljedeće:  
„Osobe koje ponuditelj navede kao osobe odgovorne za pružanje usluga za 
svaku grupu, moraju zaista i sudjelovati kao stručne osobe u projektu. 
Predloženi stručnjak koji je odgovoran za pružanje usluge mora  provesti 
uslugu pojedine grupe predmeta nabave kako je i opisano u točki 2.1..“ 
Naime, cilj Naručitelja je da stručnjak/inja koji će biti prijavljeni za pojedinu 
grupu (u svakoj grupi je planirano 5 korisnika, kako je definirano u točci 
2.1. dokumenta Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
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3. Možete li pojasniti razliku između grupe 1 i 2. radili se o 10 osoba 
iz iste županije koji su grupirani u različite grupe po nekom kriteriju 
ili samo dvije grupe od 5 osoba a jedna od tih grupa uključuje i 
dodatnu dvodnevnu radionicu? Hvala unaprijed 

15012019_pročišćeni tekst) bude i stručnjak/inja koji će provoditi socijalno 
mentorstvo, koji će dodijeljenih 5 korisnika pratiti od početka do kraja 
procesa te koji će surađivati s lokalnim Centrom za socijalnu skrb i 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. S obzirom na gore navedenu izmjenu 
dokumentacije te ovo pojašnjenje molimo Vas da prilikom prijave, u 
slučaju kada prijavljujete više stručnjaka/inja za više grupa, ili jednog 
stručnjaka/inju za više grupa u prijavi navedete za koju grupu/e su 
navedeni stručnjaci/inje prijavljeni.   
 
U točci 2.1. dokumenta Dokumentacija za nadmetanje_ISPRAVAK 
15012019_pročišćeni tekst opisane su usluge A i B (ili 1 i 2 kako ste Vi 
naveli).  U sklopu usluge A je planiran rad sa 5 korisnika ZMN-a dok je u 
sklopu usluge B također planiran rad sa 5 korisnika ZMN-a te provedbu 
dvodnevne radionice u županiji u kojoj se usluga ostvarivala.  

 


