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Pojašnjenje dokumentacije o nabavi 

 
NAZIV NABAVE: 
Savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave 
Evidencijski broj nabave: 01 
 
NARUČITELJ: 
S+B Systemtechnik d.o.o.,  
Poljička cesta 26, 21000 Split 
OIB: 89632559940 
 
Naručitelj (NOJN) prije isteka roka za podnošenje ponuda, daje odgovore na Zahtjeve za pojašnjenjem 
Dokumentacije za nadmetanje. 
 
Dana 18.07.2019. godine Naručitelj je zaprimio Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije kako slijedi: 
 
1) „Točkom 4.3.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije Naručitelj je zahtijevao sljedeće: Za stručnjaka za provedbu 
postupaka nabave će se bodovati broj provedenih nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi, uključujući 
izradu dokumentacija za nadmetanje, i to prema Zajedničkim nacionalnim pravilima – Postupci nabave za 
osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi, ovim putem molimo Naručitelja da proširi navedenu 
formulaciju na način da prihvati iskustvo za stručnjaka za provedbu postupaka koji obuhvaćaju i postupke javne 
nabave koje je stručnjak proveo, sukladno propisima temeljenim na EU direktivama i Zakonu o javnoj nabavi. 
Naime navedenim postupanjem Naručitelj bi omogućio veće tržišno natjecanje, a sve u svrhu ostvarivanja 
konkurentnijih uvjeta i kvalitetnijeg rješenja što u konačnici rezultira nižim ponudama za Naručitelja. Naime 
provedbe postupaka javne nabave sukladno EU direktivama i Zakonu o javnoj nabavi obuhvaća područje puno 
veće složenosti pripreme i provedbe postupaka javne nabave od one prema pravilima za ne obveznike o javnoj 
nabavi, što se ogleda u duljini provedbe prema rokovima određenim zakonom, potrebi izrade dokumentacije o 
nabavi s definiranjem većeg broja uvjeta, dokaza sposobnosti i posebnih uvjeta, te usklađivanja i definiranja 
ostalih priloga dokumentaciji o nabavi, troškovnika, projektne dokumentacije.  Gospodarski subjekt stoga 
smatra da je zapravo u interesu Naručitelja da navedenu formulaciju dodatno proširi.“ 
 
Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije: 
 
Točkom 4.3.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije Naručitelj je omogućio sudjelovanje u postupku nabave svim 
ponuditeljima koji ispunjavaju minimalne uvjete na način kako su propisani, a vezano za Stručnjaka 2 - 
Stručnjak za provedbu postupaka nabave u sklopu projekta, potrebno je dokazati iskustvo rada u provedbi 
postupaka nabava, što uključuje i postupke javnih nabava provedenih sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Dio 
točke koji je citiran u Zahtjevu za pojašnjenjem se odnosi na napomenu o postupanju Naručitelja pri bodovanju 
kriterija za odabir ponude u skladu s točkom 6. dokumentacije, što nije dio uvjeta sposobnosti ponuditelja. 
Kriterije za odabir ponude Naručitelj je odredio na način da budu direktno povezani s predmetom nabave koji 
će se pružati u okviru cjelokupnog trajanja sklopljenog ugovora. 
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Dana 22.07.2019. godine Naručitelj je zaprimio Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije kako slijedi: 
 
2) „Vezano uz vašu objavu o nabavi na stranici Europski strukturni i investicijski fondovi imam nekoliko pitanja. 
Vidim da tražite savjetodavne usluge. Da li se to odnosi na nabavu određene opreme/usluge? Može li se saznati 
što ćete nabavljati?“ 
 
Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije: 
Predmet nabave su savjetodavne usluge koje su opisane u dokumentaciji o nabavi u točkama 2.1. Opis 
predmeta nabave i 2.2. Opis posla i opseg usluga koje će se pružati. Ostale usluge, oprema i radovi koji će se 
nabavljati biti će definirani tijekom provedbe projekta i opisani u sklopu dokumentacije svakog pojedinog 
postupka nabave. 
 
Dana 23.07.2019. godine Naručitelj je zaprimio Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije kako slijedi: 
 
3) „Vezano za Obavijest o nabavi od 16.7.2019. i objavljenu Dokumentaciju o nabavi s prilozima, 
evidencijski broj nabave: 01 iz srpnja 2019., slobodni smo zamoliti Vas za objašnjenje dokumentacije o 
nabavi, poglavlje 4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI POTENCIJALNI PONUDITELJI gdje je 
propisano: 1. u točki 4.2 Ekonomska i financijska sposobnost: „Ponuditelj mora dokazati da je ostvario 
ukupni prihod za svaku od tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili 
početka obavljanja djelatnosti, najmanje u iznosu dvostruke vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave. 
Kao dokaz ispunjenja uvjeta financijske sposobnosti Ponuditelj dostavlja račun dobiti i gubitka ili drugi 
odgovarajući financijski izvještaj za traženo razdoblje.“ Ljubazno Vas molimo za informaciju da je 
potrebno dostaviti račune dobiti i gubitka za svaku od tri posljednje dostupne financijske godine u 
originalu ovjerene od strane financijske institucije ili je dovoljno priložiti ispise računa dobiti i gubitka i 
potvrde zaprimanja financijskih izvještaja od strane financijske institucije. Također Vas molimo da 
razmotrite mogućnost izmjene predmetnog zahtjeva na način da isti glasi: Ponuditelj mora dokazati da je 
ostvario ukupni prihod za svaku od tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja 
ili početka obavljanja djelatnosti, najmanje u iznosu dvostruke vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave. 
Kao dokaz ispunjenja uvjeta financijske sposobnosti Ponuditelj dostavlja izjavu o ukupnom prihodu za 
svaku od tri posljednje dostupne financijske godine. budući da su financijski izvještaji javni dostupni.  
 
Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije: 
U točki dokumentacije 5.2. Pravila dostave dokumenata, navedene su odredbe o pravilima dostave 
dokumentacije, gdje je navedeno slijedeće: „Sve tražene dokumente i dokaze koji se dostavljaju sukladno 
zahtjevima iz poglavlja 4. Ponuditelji mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenim ili neovjerenim preslikama“. 
 
4) „Vezano za Obavijest o nabavi od 16.7.2019. i objavljenu Dokumentaciju o nabavi s prilozima, 
evidencijski broj nabave: 01 iz srpnja 2019., slobodni smo zamoliti Vas za objašnjenje dokumentacije o 
nabavi, poglavlje 4. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI POTENCIJALNI PONUDITELJI gdje je 
propisano: 2. u točki 4.3.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije: „Za stručnjaka za provedbu postupaka nabave 
će se bodovati broj provedenih nabava s objavljivanjem Obavijesti o nabavi, uključujući izradu 
dokumentacija za nadmetanje, i to prema Zajedničkim nacionalnim pravilima – Postupci nabave za osobe 
koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će kao dokaz uzeti u obzir jasno navedene provedene 
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nabave u okviru životopisa stručnjaka. Minimalno je potrebno navesti: naziv druge ugovorne strane 
(klijenta), naziv nabave, procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a, vrsta predmeta nabave, pravna osnova 
za provedbu postupka nabave, opis izvršenog posla te kontakt osobu za provjeru.“ Budući da je navedeni 
zahtjev diskiriminatoran u odnosu na stručnjake koji imaju iskustvo na provedbi postupaka javne nabave 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi jer stručnjaci koji imaju iskustvo na provedbi postupaka javne nabave su 
sigurno u mogućnosti provesti nabavu prema Zajedničkim nacionalnim pravilima – Postupci nabave za 
osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi s obzirom da je i prema postupcima za NOJN potrebno 
poštivati načela javne nabave, ljubazno molimo izmjenu predmetnog zahtjeva na način da se omogući 
sudjelovanje i stručnjacima koji imaju iskustvo na provedbi postupaka javne nabave sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi. a sve kako bi se omogućilo sudjelovanje većeg broja gospodarskih subjekata.  
 
Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije: 
Predmetnom točkom nije onemogućeno sudjelovanje stručnjaka koji imaju iskustvu u provedbi 
postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te ih ponuditelji mogu nominirati u sklopu svoje 
ponude. Vidjeti odgovor na pitanje 1). 
 
5) Ujedno bismo skrenuli pozornost da je točkom 3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA određen datum 5. kolovoz 
2019. što je neradni dan.” 
 
Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije: 
Ukoliko zadnji dan roka pada na neradni dan, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana. 
 
 
 
Datum: 31.07.2019. 
 
 
 
 

Za Naručitelja: 
Boris Vrdoljak, direktor 


