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KLASA: 406-07/17-03/1 
URBROJ: 563-10/77-18-49 
 
Zagreb, 29. siječnja 2018. 
 

Svim gospodarskim subjektima koji su 
preuzeli dokumentaciju o nabavi 
 

 
PREDMET:  Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko 

tijelo – Samostalnu službu 
- 5. Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi, dostavlja se   

 

Naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u otvorenom postupku 
javne nabave usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za 
Posredničko tijelo – Samostalnu službu, evidencijski broj nabave E-VV-2/2017, broj 
objave obavijesti o nadmetanju  u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 2017/S 
0F2-0020202, temeljem članka 202. ZJN 2016, dostavlja odgovore na zahtjeve za 
objašnjenjem i izmjenom Dokumentacije o nabavi gospodarskih subjekta koji su 
preuzeli dokumentaciju o nabavi.  
 
 
Pitanje br. 1 
U natječajnoj dokumentaciji ev. Broj nabave: E-VV-2/2017 pod točkom38.1. 
JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE navedeno je da se dostavlja bjanko 
zadužnica ispostavljena sukladno pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica 
(NN 115/12 i 125/14) u iznosu od 150.000,00 kn. 
Naveden iznos nije moguće upisati u bjanko zadužnicu, niti upisati rok valjanosti iste 
te vas molimo da se prihvati BANKARSKA GARANCIJA u iznosu od 150.000,00kn 
kao jamstvo za ozbiljnost ponude. 
 
 
Odgovor br. 1 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je u točki 
38.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude dokumentacije o nabavi odredio sukladno 
odredbama ZJN 016 jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 150.000,00 kuna. 
Naručitelj je kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude odredio bjanko 
zadužnicu kao instrument prihvatljiviji većem broju ponuditelja od bankarske 
garancije. U konkretnom slučaju ponuditelj može priložiti dvije ili više bjanko 
zadužnica s naznakom najviših iznosa koji se mogu upisati u pojedine vrste te 
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isprave, a koji su određeni „Pravilnikom o obliku i izgledu bjanko zadužnica“ 
(NN 115/2012, NN 82/2017) te u sveukupnom iznosu ne manjem od 150.000,00 
kn. Također je naručitelj propisao da trajanje jamstva za ozbiljnost ponude 
mora iznositi najmanje sukladno roku valjanosti ponude, koji je vidljiv u točki 
30. Rok valjanosti ponude dokumentacije o nabavi te iznosi najmanje 3 
mjeseca od dana određenog za dostavu ponude.  
 
 
Pitanje br. 2 
Nastavno na dokumentaciju o nadmetanju u postupku javne nabave za projekt: 
SKLAPANJE  OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU USLUGE TEHNIČKE 
POMOĆI – ANGAŽIRANJE VANJSKIH STRUČNJAKA ZA POSREDNIČKO TIJELO 
– SAMOSTALNU SLUŽBU, evidencijski broj nabave: E-VV-2/2017, 
Molimo Naručitelja da odgovori na slijedeća pitanja; 
1) U DoN-u, pod odjeljkom 20.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge, 
za ključnog stručnjaka Stručnjak za Studije/Analize tražena je minimalna razina 
obrazovanja kako slijedi: Sveučilišna diploma ekonomskih ili tehničkih znanosti, VII. 
Stupanj. 
Molimo Naručitelja da potvrdi kako će nominirani kandidat koji posjeduje diplomu IX 
stupnja (doktorat) iz tehničkih znanosti biti prihvatljiv Naručitelju. 
  
2) U DoN-u, pod odjeljkom 20.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge, 
za ključnog stručnjaka Stručnjak za radove tražena je minimalna razina obrazovanja i 
iskustva kako slijedi: Sveučilišna diploma tehničkih znanosti (polje: građevina ili 
arhitektura), VII. stupanj, min. 5 godina radnog iskustva na infrastrukturnim 
projektima sufinanciranim iz EU fondova ili drugih međunarodnih financijskih 
institucija, važeći certifikat za upravljanje projektima (PMI, Prince2, IPMA ili 
jednakovrijedni). 
Pošto je odredbama važećih zakona i zakonskih akata, te odredbama Hrvatske 
Komore Inženjera Građevinarstva upravljanje projektima stručna kategorija 
organizirana u obliku Evidencije voditelja projekata uz točno određene uvjete 
propisane PRAVILNIKOM O POTREBNIM ZNANJIMA IZ PODRUČJA 
UPRAVLJANJA PROJEKTIMA, molimo Naručitelja da potvrdi kako će kandidirani 
stručnjak koji posjeduje znanje stečeno tijekom studija koje je traženo odredbama 
HKIG-a za ostvarivanje prava na upis u Evidenciju voditelja projekata biti prihvatljiv 
Naručitelju. 
 
Odgovor br. 2. 
2. A) Potvrđujemo da će nominirani kandidat koji posjeduje diplomu IX. stupnja 
(doktorat) iz tehničkih znanosti te ukoliko zadovoljava i ostale uvjete propisane 
točkom 20.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge 
dokumentacije o nabavi, a vezane za Stručnjaka za Studije/Analize biti 
prihvatljiv Naručitelju, jer se minimalno traži VII stupanj. 
 
2. B) Samo nominirani kandidat koji ispunjava uvjete propisane točkom 20.2.2 
Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge dokumentacije o nabavi, a 
vezane za Stručnjaka za radove će biti prihvatljiv Naručitelju. U prethodnim 
izmjenama Dokumentacije o nabavi je uvršteno sve što se nalazi u Pravilniku o 
potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima. 



3 
 
 

Pitanje br. 3 
Nastavno na dokumentaciju o nadmetanju u postupku javne nabave za projekt: 
SKLAPANJE  OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVU USLUGE TEHNIČKE 
POMOĆI – ANGAŽIRANJE VANJSKIH STRUČNJAKA ZA POSREDNIČKO TIJELO 
– SAMOSTALNU SLUŽBU, evidencijski broj nabave: E-VV-2/2017, 
Molimo Naručitelja da odgovori na slijedeće pitanje: 
 
U DoN-u, pod odjeljkom 20.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge, 
za ključnog stručnjaka Voditelj projektnog tima, tražena je minimalna razina 
obrazovanja kako slijedi: Sveučilišna diploma tehničkih ili društvenih znanosti, VII. 
Stupanj.  
Molimo Naručitelja da potvrdi kako će kandidat koji posjeduje diplomu iz bio-tehničkih 
znanosti, a koji ispunjava sve ostale uvjete tražene DoN-om, biti prihvatljiv 
Naručitelju. 
 
Odgovor br. 3 
Potvrđujemo da će kandidat koji posjeduje diplomu iz bio-tehničkih znanosti, a 
koji ispunjava ostale uvjete tražene u Dokumentaciji o nabavi, biti prihvatljiv 
Naručitelju. 
 
Pitanje br. 4 
Nastavno na točke 2. i 40. Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka 
javne nabave velike vrijednosti za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu usluge 
TEHNIČKE POMOĆI – ANGAŽIRANJE VANJSKIH STRUČNJAKA ZA 
POSREDNIČKO TIJELO – SAMOSTALNU SLUŽBU i članak 202. Zakona o javnoj 
nabavi (NN 120/16), dostavljamo sljedeći zahtjev za objašnjenjem u vezi s 
Dokumentacijom o nabavi: 
 
Točkom 3.3.2. (Bodovanje prijedloga metodologije i organizacije) dokumentacije o 
nabavi, između ostalog, utvrđeno je kako će područje razumijevanja ciljeva usluge 
metodologije i organizacije biti ocjenjeno najvišom ocjenom (odlično 7 bodova) 
ukoliko u okviru istog dokumenta ponuditelj osigura sljedeće: “ Ponuditelj je pokazao 
izvrsno razumijevanje ciljeva te je u detalje razradio specifične ciljeve i rezultate koji 
se žele postići pružanjem usluga. Jasno je prikazana međuovisnost rezultata i 
specifičnih ciljeva, odnosno način na koji očekivani rezultati doprinose ostvarenju 
specifičnih ciljeva. Cijevi i rezultati su jasno obrazloženi te su povezani i usklađeni s 
drugim dijelovima ponude i zahtjevima Naručitelja sukladno Dokumentaciji o nabavi 
te sa širim kontekstom u kojemu se pružaju usluge. Ponuditelj je pokazao 
razumijevanje ciljeva, svrhe predmeta nabave i rezultata na razini koja je bolja u 
odnosu na ostale dostavljene ponude.“ 
 
Navedeni način ispunjavanja/opis ocjena usmjeren je primarno na nužnost razrade 
specifičnih ciljeva i rezultata te definiranja njihove međuovisnosti. Uzevši navedeno u 
obzir, od ponuditelja se očekuje da u okviru svojih ponuda razrade specifične ciljeve i 
rezultate što uključuje definiranje samih specifičnih ciljeva  i definiranje rezultata koji 
će s istima biti sukladni. 
 
Uzevši u obzir da sam Projektni zadatak navodi niz rezultata, bilo općih, bilo onih 
očekivanih od stručnjaka te činjenicu kako isti ne proizlaze izravno iz aktivnosti 
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traženih Projektnim zadatkom, molimo Naručitelja za potvrdu da su ponuditelji u 
pripremi metodologije i organizacije dužni u obzir uzeti (i opisati način provedbe) svih 
traženih aktivnosti, dok temeljem istih imaju slobodu razraditi rezultate koji se imaju 
postići, kao i specifične ciljeve unutar kojih će se ti rezultati postizati, koji su naravno 
sukladni s općim ciljem projekta.  
 
Navedeno je ključno jer je dokumentacijom o nabavi u dijelu ocjenjivanja 
metodologije određeno kako ista da bi bila ocjenjena ocjenom odlično mora 
odgovarati u potpunosti svim zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi i biti sukladna 
ciljevima pružanja usluge. S obzirom na navedeno, a uzevši u obzir traženje za 
definiranjem rezultata, molimo potvrdu da će se zadržavanje svih aktivnosti iz 
projektnog zadatka od strane ponuditelja te u skladu s njima razvijanje pojedinih 
rezultata koji nisu identični onima opisanima točkom 2.2. projektnog zadatka smatrati 
sukladnim odredbama dokumentacije o nabavi. 
 
 
Odgovor br. 4  
Od gospodarskog subjekta očekuju se isporučevine u skladu sa točkom 2.2 
Projektnog zadatka. 
 
 
 
Pitanje br. 5 
Nastavno na točke 2. i 40. Dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka 
javne nabave velike vrijednosti za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu usluge 
TEHNIČKE POMOĆI – ANGAŽIRANJE VANJSKIH STRUČNJAKA ZA 
POSREDNIČKO TIJELO – SAMOSTALNU SLUŽBU i članak 202. Zakona o javnoj 
nabavi (NN 120/16), dostavljamo sljedeći zahtjev za objašnjenjem u vezi s 
Dokumentacijom o nabavi: 
Nastavano na odredbe točke 33.3.2. (Bodovanje prijedloga metodologije i 
organizacije) dokumentacije o nabavi, kojom je, između ostalog, utvrđeno kako 
ponuditelji da bi za pripremljenu metodologiju i organizaciju ostvarili maksimalan broj 
bodova moraju razraditi specifične ciljeve i rezultate te s obzirom da do ostvarenja 
istih dovode aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta, molimo Naručitelja za 
potvrdu da ponuditelji, kako bi uskladili specifične ciljeve i rezultate te pojedine 
aktivnosti mogu mijenjati nazive skupina aktivnosti (komponenti) kako su prikazane u 
projektnom zadatku (primjerice provjera na licu mjesta) te pojedine aktivnosti grupirati 
u komponente kako smatraju da je najprimjerenije metodologiji koju razvijaju. 
 
 
Odgovor br. 5 
Naziv skupina aktivnosti (komponenti) mora biti istovjetan onima u Projektnom 
zadatku. 
 
 
Pitanje br.6 
Kao potencijalni ponuditelj u ovom predmetu nabave, slažemo se sa ostalim 
gospodarskim subjektima koji su postavili sličan upit, da je uvjet postavljen za 
Stručnjaka za javnu nabavu gdje se traži sveučilišna diploma tehničkih ili društvenih 
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znanosti diskriminatoran, te odgovorom br. 1 od 18. siječnja 2018. godine, Naručitelj 
ni na koji način ne opravdava takvo traženje. 
Naime odgovarate da će predmetni stručnjak pomagati u verifikaciji vrlo složenih 
nabava kao npr. sofisticirane opreme za mjerne postaje i za tehnološke pogone, i 
stoga postavljeni uvjet ne smatrate ograničavajućim. 
Na koji način stručnjaci koji imaju završen sveučilišni studij kineziologije ili primjerice 
politologije (što spada pod društvene znanosti), ili tekstilnog dizajna ili grafičke 
tehnologije ( a što spada pod tehničke znanosti) te time ispunjavaju postavljeni uvjet, 
predstavljaju dodanu vrijednost za naručitelja u vidu da posjeduju znanje područja 
koja trebaju naručitelju (zaštita okoliša, ENU i OIE)? 
Naime na fakultetima (bilo kojih znanosti) ne postoji predmet a kamoli smjer koji bi 
obuhvaćao I područje javne nabave, te naručitelj ni na koji način ne može 
definiranjem područja znanosti dobiti osobu koja ima takvu kombinaciju znanja. 
Stručnjak specifično znanje stiče isključivo kroz radno iskustvo, a što je Naručitelj 
ispravno prepoznao i bodovao kroz kriterije odabira. Stoga je ovako postavljen uvjet 
naručitelja irelevantan i nepotrebno ograničava tržište. 
Ne sporimo da naručitelju treba osoba sa iskustvom u navedenim područjima, te 
predlažemo da istog predvidi kroz „ostale stručnjake“, no definirati da Stručnjak za 
javnu nabavu mora imati sveučilišnu diplomu iz tehničkih, društvenih znanosti ili bilo 
kojih znanosti, nikako ne mogu garantirati poznavanje traženih područja. 
Stoga se slažemo s ostalim gospodarskim subjektima da se iz osnovnog uvjeta briše 
područje znanosti sveučilišnog studija te otvori natjecanje svim stručnjacima koji 
stečenim iskustvom u potpunosti zadovoljavaju sve kriterije odabira i time garantiraju 
Naručitelju traženu kvalitetu. 
 
 
Odgovor br.6  
Prihvaćamo prijedlog da se iz osnovnih uvjeta obriše diploma iz tehničkih ili 
društvenih znanosti, te da će se, kao uvjet, uzeti sveučilišna diploma (min. VII. 
stupanj) i broj godina radnog iskustva (min. 5 godina). Naručitelj će u 
dokumentu 5. izmjena dokumentacije o nabavi izvršiti izmjenu teksta. 
 
 
Pitanje br. 7 
Objavili ste natječaj za „Usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za 
Posredničko tijelo – Samostalnu službu“ (ev.-broj nabave: E-VV-2/2017). S tim u vezi 
postavljamo slijedeći prijedlog: 
  
Točkom 20.2.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge definirani su uvjeti 
za ključne stručnjake kako slijedi:  
  
d) Stručnjak za javnu nabavu: Sveučilišta diploma društvenih ili tehničkih znanosti, 
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/ili nadzor 
radova.  
  
Smatramo da je uvjet po kojem stručnjak za javnu nabavu mora posjedovati diploma 
društvenih ili tehničkih znanosti neopravdano restriktivan. S obzirom da je iskustvo 
stručnjaka u području važnom za Naručitelja osigurano traženim iskustvom  min. 5 
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godina radnog iskustva u postupcima javne nabave i ugovaranja: priprema i/ili 
provedba i/ili kontrola postupaka javne nabave za radove i/ili nadzor radova,  zahtjev 
za posjedovanjem diplome određenih smjerova, koji se ni na koji način ne mogu 
dovesti u vezu s predmetom nabave odnosno uslugama koje će se pružati, 
predstavlja neopravdano ograničavanje tržišnog natjecanja.  
  
Nadalje, u svom odgovoru na sličan upit gospodarskog subjekta, Naručitelj 
opravdava navedeni uvjet diplome u društvenim i tehničkim znanostima, 
specifičnošću nabava za koje će usluge stručnjaka biti potrebne. Međutim, 
upućujemo da nije moguće povezati predmet nabave i usluge koje će se pružati s 
područjima obuhvaćenim pojmom “društvene i tehničke znanosti”, te da i u drugim 
znanstvenim područjima postoje smjerovi koji su povezani s predmetom nabave, 
odnosno uslugama koje će se pružati. Predlažemo da se iz uvjeta uklone specifična 
područja u kojima je stručnjak stjecao diplomu. 
 
 
Odgovor br. 7 
Prihvaćamo prijedlog da se iz osnovnih uvjeta obriše diploma iz tehničkih ili 
društvenih znanosti, te da će se, kao uvjet, uzeti sveučilišna diploma (min. VII. 
stupanj) i broj godina radnog iskustva (min. 5 godina). Naručitelj će u 
dokumentu 5. izmjena dokumentacije o nabavi izvršiti izmjenu teksta. 
 
 
Pitanje br. 8 
U svezi s točakama 2. i 40. dokumentacije o nabavi za provedbu otvorenog postupka 
javne nabave Tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za posredničko 
tijelo – samostalnu službu te članak 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), u 
nastavku dostavljamo sljedeći zahtjev za objašnjenjem: 
Vezano za točku 33.3.1. Organizacija i metodologija izvršenja Ugovora i navod da 
organizaciji i metodologiji treba priložiti i opis završnih dokumenata, uključujući 
izvješća, nacrte i tablice koje treba dati kao izlazni rezultat, molimo potvrdu da 
navedeno ne ulazi u ograničenje od 30 stranica koliko maksimalno može obuhvaćati 
dokument metodologije i organizacije. Molimo nadalje pojašnjenje u kojem se obliku 
očekuje opis takvih dokumenata; da li na način da se tekstualno opiše očekivani 
izgled dokumenata, ili naručitelj očekuje prilaganje primjera takvih dokumenata. 
Napominjemo da bi potonje predstavljalo prejudiciranje niza dokumenata koje će 
ponuditelj producirati tijekom provedbe te ne doprinosi kvalitete same metodologije i 
organizacije niti ukazuje na istu. 
 
 
Odgovor br. 8 
Vezano uz točku 33.3.1. Organizacija i metodologija izvršenja Ugovora 
Naručitelj je tražio tekstualni opis izgleda dokumenata u okviru zadanih 30 
stranica i ne očekuje se prilaganje primjera takvih dokumenata. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Naručitelj objavljuje 5. Objašnjenje i izmjenu dokumentacije o nabavi te 5. 
izmjenu dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH 
na jednak način kao i prvotnu Dokumentaciju nabavi. 
 
 
 

 
STRUČNO POVJERENSTVO 

ZA JAVNU NABAVU 


