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ISPRAVAK I/ILI IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
Temeljem članka 200. stavak 6. te članka 202. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), u postupku nabave usluge 
tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za  posredničko tijelo – 
samostalnu službu, naručitelj prije isteka roka za podnošenje ponuda mijenja 
Dokumentaciju o nabavi, Evidencijski broj  nabave E-VV-2/2017, broj objave u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2017/S 0F2-0020202, datum slanja na 
objavu 29.9.2017, datum objave: 2.10.2017. 
 
 
 
 
Naručitelj ispravke, izmjene ili dopune dokumentacije objavljuje u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na istovjetan način 
kao i prvotnu dokumentaciju o nabavi. 
 
 
 
 

1. U točki 20.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge u dijelu d)
 Stručnjak za javnu nabavu mijenja se i briše dio teksta  

 
na način da sada glasi: 

 
d)Stručnjak za javnu nabavu:  Sveučilišna diploma, VII. stupanj, min. 5 
godina radnog iskustva u postupcima javne nabave i ugovaranja:  priprema i/ili 
provedba i/ili kontrola postupaka javne nabave  za radove i nadzor radova 

 
 

2.  U točki 8.1. SKLAPANJE UGOVORA TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA u 
prvom odlomku briše se riječ „godine“  
 
tako da sada odlomak glasi: 

 
„Naručitelj će sklopiti neobvezujući okvirni sporazum s jednim gospodarskim 
subjektom, na rok od 24 mjeseca i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi.“ 

 
 

3. Briše se cijela točka 19.1.3. Otvoren stečajni postupak, likvidacija i sl. 
dokumentacije o nabavi. 

 
 

4. Točka 19.2. Mjere kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju pouzdanost 
bez obzira na postojanje osnova za isključenje  
 
mijenja se na način da sada glasi: 
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„19.2. Mjere kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju pouzdanost bez 
obzira na postojanje osnova za isključenje 
 
Sukladno članku 255. ZJN 2016, gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene 
osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 (točka 19.1.1. ove 
dokumentacije) može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo 
kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne 
osnove za isključenje. 
 
Ukoliko gospodarski subjekt poduzima navedene mjere obvezan je u ESPD 
obrascu ispuniti Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s 
kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“. 
 
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih 
mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili 
propustom 
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog 
razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom 
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi 
sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta. 

 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir 
težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti 
razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako 
je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. 
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana 
sudjelovanja u postupcima javne nabave nema pravo korištenja mogućnosti  
poduzimanja navedenih mjera do isteka roka zabrane u državi u kojoj je 
presuda na snazi. 
 
Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje 
iz točke 19.1.1. ove Dokumentacije je pet godina od dana pravomoćnosti 
presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije. 
 
Odredbe točki 19.1.1. i 19.1.2. ove Dokumentacije odnose se na sve 
članove zajednice gospodarskih subjekata, na podugovaratelje i na 
subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt  ili zajednica 
gospodarskih subjekata oslanja. „ 

 
 
 

5. Naručitelj temeljem članka 240. stavak 2. ZJN 2016 i razmjerno važnih izmjena 
navedenih u ovom dokumentu određuje novi rok za dostavu ponuda. Sukladno 
tome u točki  35. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I JAVNOG 
OTVARANJA PONUDA dokumentacije o nabavi mijenja se rečenica: 
 
„Rok za dostavu i javno otvaranje ponuda je 5. 02. 2018. godine u 13:00 sati.“ 
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tako da sada glasi: 
 
 
„Rok za dostavu i javno otvaranje ponuda je 12. 02. 2018. godine u 13:00 sati.“ 

 
 
 

STRUČNO POVJERENSTVO  
ZA JAVNU NABAVU 


