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*P/4820461* 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 406-07/17-03/1 
URBROJ: 563-10/77-17-8 
 
Zagreb, 26. rujna 2017. 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine 120/16) 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( u daljnjem tekstu: Naručitelj), kao 
javni naručitelj objavljuje sljedeće  
 

 
I Z V J E Š Ć E 

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
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 
 

 
Poziv na prethodno savjetovanje je objavljen na internetskoj stranici Fonda 
http://www.fzoeu.hr/  dana 11. travnja 2017. g. 
 
Prethodno savjetovanje je trajalo od 11. do 20. travnja 2017.g. 
 
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio primjedbe i 
prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz nacrt dokumentaciju o 
nabavi i ostalih dokumenata koji su stavljeni na raspolaganje te daje sljedeće 
odgovore: 
 
Pitanje 1: 
Moli se Naručitelja da uvjete za tehničku sposobnost jasno i nedvosmisleno raspiše u 
točki 17.2.1. Iskustvo. Naime, postoje neusklađenosti između ove točke DoN-a i 
Projektnog zadatka, odnosno točke 6.2. Projektni tim izrađivača. Sve skupa rezultira 
nejasnim uvjetom po pitanju vrijednosti ugovora i ukupnog broja ugovora kojima se 
dokazuje tehnička sposobnost. 
 
17.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 
17.2.1. Iskustvo 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 17.2.1. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja: 

http://www.fzoeu.hr/
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ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 
sposobnost: točka 1b), točka 6) i točka 10). 
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 16.2.1. se dokazuje: 
Popis ugovora (Obrazac 3.) o uslugama tehničke podrške tijelima u sustavu 
upravljanja i kontrole strukturnim fondovima koje su predmet ovog postupka izvršenih 
u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode 
toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluga, datum pružene usluge i naziv 
druge ugovorne strane. 
Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet nabave na 
način da se isti odnose na iste ili slične usluge koje se traže u ovom postupku javne 
nabave. 
Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj 
dostavlja dokaz o izvršenju jednog ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost 
jednaka ili viša od 50 % procijenjene vrijednosti ove nabave (str. 10. DoN-a). 
 
6.2. Projektni tim Izrađivača  
Izrađivač/pružatelj usluga mora priložiti dokaz (potvrde) o urednom ispunjenju 
ugovora u zadnje tri godine za urednu provedbu i izvršenje najmanje:  
o Jednog (1) ugovora tehničke podrške tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole 
strukturnim fondovima čija je 50% procijenjene vrijednosti nabave. (str. 15. Projektni 
zadatak). 
 
Moli se Naručitelja da dodatno razjasni svoja traženja navedena u DoN po pitanju 
iskustva za tehničku sposobnost, i to na način da definira minimalni i maksimalni broj 
ugovora kojim se može dokazati tehnička sposobnost ponuditelja. Isto tako se moli, 
po pitanju vrijednosti, da jasno napiše da li je dovoljno za ispunjenje uvjeta imati 
jedan ugovor u ukupnom iznosu od min. 50% procijenjene vrijednosti nabave , ili je to 
nužno kao što stoji u citiranom tekstu PZ.  
Nadalje, napominje se Naručitelju kako sukladno važećem zakonu ZJN 2016, prema 
kojemu se i provodi ovaj postupak, nije moguće tražiti potvrde o dobro obavljenom 
poslu kao što se traži u PZ u citiranoj točki, jer u predmetnom postupku nije riječ o 
radovima već uslugama. 
Sukladno članku 268. stavak 3. ZJN 2016 popis glavnih usluga sadržava vrijednost 
usluga, datum, te naziv druge ugovorne strane, a nikako potvrde druge ugovorne 
strane, kao što stoji u PZ (citirana točka). 
Predlaže Naručitelju da cijeli citirani tekst iz PZ izbriše iz razloga jer se isti nikako ne 
odnosi na projektni tim, već na koorporativnu sposobnost ponuditelja.  
 
..Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 16.2.1. se 
dokazuje:..(str.10. DoN) 
Pretpostavljamo da se Naručitelj ovdje želi referirati na točku 17.2.1. te ga se moli da 
izvrši ispravak kako ovdje tako i na drugim mjestima kroz DoN i PZ gdje se također 
poziva na točku koja ne postoji (npr. 17.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije 
pružatelja usluge, Sukladno točki 6.2.2. Ostali stručnjaci Projektnog zadatka…(str.11 
DoN)) 
 
Odgovor: 
Naručitelj prihvaća primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta te će u 
Dokumentaciji o nabavi nadopuniti točku 17.2.1. Iskustvo u kojoj je određena 
minimalna razina sposobnosti ponuditelja. Naime, tehnička i stručna 
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sposobnost se dokazuje Popisom glavnih usluga tehničke podrške tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole strukturnim fondovima koje su predmet ovog 
postupka izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 
tri godine koje prethode toj godini.  
Sukladno članku 268. stavak 6. ZJN 2016 smatra se da je popis usluga 
razmjeran predmetu nabave ako se traži dokaz o pružanju usluga čija 
pojedinačna vrijednost nije viša od procijenjene vrijednost nabave . 
Ponuditelj u Popisu glavnih usluga mora navesti minimalno jedan ugovor čija 
je vrijednost jednaka ili viša od procijenjene vrijednosti ove nabave podijeljene 
s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum odnosno 2.500.000,00 
kuna bez PDV-a. 
Ukoliko ponuditelj u popisu ugovora navodi više ugovora dovoljno je da je 
zbroj vrijednosti najviše dva ugovora jednak ili viši od procijenjene vrijednosti 
ove nabave podijeljene s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum 
odnosno 2.500.000,00 kuna bez PDV-a 
 
Naručitelj prihvaća primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta vezano 
za tekst u Projektnom zadatku, te će isti biti izmijenjen u točki 6.2. Projektni tim 
Istraživača Projektnog zadatka.  
Naručitelj prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta vezano 
za tekst na stranicama 10. i 11. Dokumentacije o nabavi te će na stranici 10. 
Dokumentacije ispraviti grešku u broju točke na koju se odnosi, a u 
Projektnom zadatku imenovati točku 6.2.2. Ostali stručnjaci. 
 
Pitanje 2: 
17.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge 
Sukladno točki 6.2.2. Ostali stručnjaci Projektnog zadatka odabrani ponuditelj je 
dužan pored navedenih obveznih ključnih stručnjaka dokazati da raspolaže 
stručnjacima odnosno osobama koje posjeduju sposobnost, stručno znanje i iskustvo 
potrebno za izvršavanje predmetnih usluga u skladu s organizacijom i metodologijom 
i/ili Projektnom zadatku. Navedene stručnjake (str.11. DoN) 
 
Predlaže se Naručitelju da jasno i nedvosmisleno navede minimalne obrazovne i 
stručne kvalifikacije ključnih stručnjaka u točki 17.2.2., te da navede na koji način se 
za pojedinog stručnjaka one dokazuju. Naime, ovom točkom Naručitelj opisuje ne 
ključno osoblje, a ključne stručnjake propušta opisati. 
Također želimo naglasiti da je potrebno jasno razdvojiti navedene kvalifikacije od 
specifičnog stručna iskustva koje je predmet bodovanje u DoN točka 29.2. 
 
Odgovor: 
Naručitelj prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta te će u 
Dokumentaciji o nabavi izmijeniti točku 17.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije 
pružatelja usluge na način da će propisati kriterije za Ključne stručnjake dok će 
se kriteriji za Ostale stručnjake brisati. 
 
Pitanje 3: 
29.2. SPECIFIČNO ISKUSTVO KLJUČNIH STRUČNJAKA (K2) 
29.2.1. Dokazivanje referenci za bodovanje stručnjaka 
Pored Izjave o raspolaganju ključnim stručnjacima, ponuditelj mora za svakog od 
ključnih stručnjaka dostaviti i: 
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- Životopis potpisan od ključnog stručnjaka, 
- Presliku diplome, 
- Izjavu ključnog stručnjaka i njegovoga poslodavca da će ključni stručnjak biti 
angažiran na izvršavanju predmeta nabave. U slučaju da ključni stručnjak nije 
zaposlen, treba se dostaviti izjava samo ključnog stručnjaka da će biti angažiran na 
izvršavanju predmeta nabave, 
- Važeći certifikat ili druge jednakovrijedne dokumente kojima se dokazuje da ključni 
stručnjak ispunjava minimalne propisane uvjete 
Jedna imenovana fizička osoba ne može obavljati više od jedne ključne funkcije. 
 
Specifično iskustvo se nikako ne dokazuje navedenim citiranom točkom, te se moli 
Naručitelja da jasno razvoji pojmove u DoN-u: 
• minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije ključnih stručnjaka i jasan način 
dokazivanja 
• specifično iskustvo ključnih stručnjaka i jasan način dokazivanja. 
Nadalje, sugerira se Naručitelju da pojasni zainteresiranim gospodarskim subjektima 
da li je moguće da ključni stručnjak bude ujedno i ne ključni stručnjak. 
 
Odgovor: 
Naručitelj prihvaća primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekta te će u 
Dokumentaciji o nabavi izmijeniti točku 29.2. Specifično iskustvo ključnih 
stručnjaka (K2) na način da će obrisati točku 29.2.1. Dokazivanje referenci za 
bodovanje stručnjaka. Minimalne obrazovne i stručne kvalifikacije ključnih 
stručnjaka će biti navedene kao kriteriji za odabir gospodarskog subjekta 
(uvjeti sposobnosti) u točki 17.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja 
usluge dok je specifično iskustvo ključnih stručnjaka propisano kao kriterij za 
odabir ponude – K2. 
 
Također, ključni stručnjak ne može ujedno biti i ne ključni stručnjak posebno iz 
razloga što nije ista cijena dana rada ključnih i ostalih stručnjaka. 
 
Pitanje 4: 
29.2.2. Bodovanje specifičnog iskustva ključnih stručnjaka  

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka Kriterij Bodovi 
Maksimalni 
broj 
bodova 

Ključni stručnjak 1: Voditelj projektnog tima  
Broj projekata tehničke pomoći (pružanja 

savjetodavnih usluga) u sklopu EU sufinanciranih 

projekata ili drugih međunarodnih institucija u ulozi 

voditelja tima i/ili zamjenika voditelja tima 

1-2 

3-5 

6 i više 

1 

5 

10 

10 

(Str. 23. DoN) 

6.2. Projektni tim Izrađivača  
…… 
Kako se radi o visokospecijaliziranoj usluzi koja se mora pružiti, Izrađivač mora imati 
u svom timu osobe koje imaju iskustva u izradi dokumenata i to kako slijedi:  

o Voditelj projektnog tima: Sveučilišna diploma tehničkih ili društvenih znanosti, 
VII. stupanj, min. 5 godina radnog iskustva u vođenju projekata za tijela u 
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sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova, važeći certifikat za 
upravljanje projektima (PMI, Prince2, IPMA ili jednakovrijedni);  

 
Boduju se reference (potpisane od strane Naručitelja) za broj projekata tehničke 

podrške (pružanja savjetodavnih usluga) u sklopu EU sufinanciranih projekata u ulozi 

voditelja tima i/ili zamjenika voditelja tima (str. 15. PZ) 

Moli se Naručitelj da uskladi DoN i PZ po pitanju uvjeta za Ključnog stručnjak 1: 

Voditelj projektnog tima, odnosno da razjasni da li se očekuje od stručnjaka iskustvo 

u ulozi voditelja tima i/ili zamjenika voditelja tima iskustvo u radu stečeno u tijelima 

u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova ili iskustvo u pružanju 

tehničke pomoći za tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova?  

Nadalje, napominje se naručitelju da ponuditelju u Republici Hrvatskoj nije moguće 

imati traženo iskustvo od 5 godina u korištenju ESi fondova, te da se time favoriziraju 

strani ponuditelji što bi pri ostajanju kod ovakvog zahtjeva dovelo do povrede jednog 

od osnovnih načela javne nabave. Predlaže se stoga proširiti ovaj kriterij na EU 

fondove i druge međunarodne institucije. 

Traži se od Naručitelja da pojasni kroz DoN koju razinu IPMA certifikata će smatrati 

minimumom za zadovoljenje stručne sposobnosti Ključnog stručnjaka 1. 

Nadalje, predlaže se Naručitelju da uskladi traženje po pitanju potvrda o dobro 

obavljenom poslu kako za KE1 tako i za ostale stručnjake kroz DoN i PZ, odnosno da 

tekst glasi: potpisane od strane Naručitelja ili Poslodavca.  

 
Odgovor: 
Vezano za iskustvo ključnog stručnjaka Voditelja projektnog tima u točki 6.2. 
Projektni tim Izrađivača Projektnog zadatka naručitelj odgovara kako se 
očekuje od Voditelja projektnog tima iskustvo u vođenju projekata za tijela ili u 
tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i drugih 
međunarodnih institucija.  Sukladno navedenom, naručitelj će izmijeniti točku 
6.2. Projektni tim Izrađivača Projektnog zadatka, a vezano za Voditelja 
projektnog tima te će tekst uskladiti sa tekstom u točki 17.2.2. Obrazovne i 
stručne kvalifikacije pružatelja usluge Dokumentacije o nabavi.  
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta da se 
traženo iskustvo od 5 godina u korištenju ESI fondova promijeni u traženo 
iskustvo u korištenju EU fondova i drugih međunarodnih i/ili nacionalnih 
institucija te će sukladno tome i izvršiti izmjene u tekstu u Dokumentaciji o 
nabavi i u Projektnom zadatku. 
 
Vezano za IPMA certifikat dovoljno je posjedovanje važećeg certifikata bez 
obzira na razinu. 
 
Vezano za specifično iskustvo ključnih stručnjaka i reference kojima se 
dokazuje iskustvo, naručitelj odbija prijedlog gospodarskog subjekta da se 
uzimaju u obzir reference potpisane od naručitelja i poslodavca odnosno 
uzimati će se u obzir samo reference potpisane od naručitelja odnosno druge 
ugovorne strane. 
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Pitanje 5: 
6.2. Projektni tim Izrađivača  
…… 
o Stručnjak za javnu nabavu: Sveučilišna 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 
nadzor radova – infrastrukturni projekti. 
Boduju se reference za broj pripremljenih i/ili provedenih i/ili kontroliranih postupaka 
javne nabave ugovora o radovima sufinanciranih iz EU fondova i/ili drugih 
međunarodnih institucija. (str. 16. PZ) 
 
Sugerira se Naručitelju da kako sve, tako i ovaj uvjet sposobnosti, uskladi sa važećim 
ZJN 2016, odnosno u skladu sa stavkom 4. članka 256. istog Zakona, te dovede ove 
uvjete sposobnosti u vezu s predmetom nabave. U skladu s navedenim nužno je 
tražiti od stručnjaka posjedovanje važećeg certifikat za javnu nabavu.  
Naručitelj se mora osigurati da dobije stručnu osobu koja će biti u potpunosti 
sposobna sama voditi kompleksan projekt velike vrijednosti kao što je ovaj. Isto tako, 
nije jednako provoditi nabave velike vrijednosti i nabave male vrijednosti, ili bagatelne 
nabave. Naručitelj se stoga mora osigurati da će imati kvalitetnog stručnjaka, te 
uvjete za njega postaviti u skladu sa Zakonom i potrebama ovog projekta. 
 
Slijedom svega navedenog nikako nije bitno niti opravdano zahtijevati određeno 
znanstveno područje predmetnog stručnjaka, već samo stupanj obrazovanja. Jer 
kako i sam Naručitelj navodi ovdje je riječ o visokospecijaliziranoj usluzi koja se mora 
pružiti, Izrađivač mora imati u svom timu osobe koje imaju iskustva u izradi 
dokumenata, te je za Ključnog stručnjak 4 (Stručnjak za javnu nabavu) od krucijalne 
važnosti samo važeći certifikat iz javne nabave kojim će Naručitelj osigurati kvalitetno 
osposobljenu osobu za posao u postupcima javne nabave. 
Naručitelj bi trebao omogućiti ravnopravnu tržišnu utakmicu, kao što i Zakon to jasno 
nalaže, te nikako ograničiti stručnjaka iz područja javne nabave samo na osobe s 
diplomom iz društvenih ili tehničkih znanosti. 
 
Predlaže se stoga da se ponovno formuliraju uvjeti za KE4 uzimajući u obzir Zakon i 
stvarne potrebe projekta. 
 
Odgovor: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta da je nužno tražiti od 
stručnjaka samo posjedovanje važećeg certifikata iz javne nabave jer možda u 
nekim zemljama ne postoji taj certifikat pa se na taj način ograničava tržišno 
natjecanje. 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta da se osim diplome iz 
društvenih ili tehničkih znanosti traže i diplome iz drugih područja znanosti. 
 
Pitanje 6: 
(1) U Poglavlju 17.2.1. Iskustvo (str 10), traži se da Gospodarski subject ispuni 
Obrazc 3. sa  - popisom ugovora o uslugama tehničke podrške tijelima u sustavu 
upravljanja i kontrole strukturnim fondovima koje su predmet ovog postupka izvršenih 
u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode 
toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluga, datum pružene usluge i naziv 
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druge ugovorne strane. Istodobno, u Poglavlju 29. Kriterij za odabir ponude, 
Naručitelj uopće ne boduje Iskustvo gospodarskog subjekta, tako da nije moguće 
ostvariti osnovni cilj članka 283. ZNJ, tj odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuđača, s 
čime i priložena tabela u Obrazcu 3. gubi svaku svrhu. 
 
Prijedlog: Da bi Naručitelj mogao ispuniti svrhu Članka 283 ZNJ, potrebno je da se u 
Poglavlju 29. ocjenjuje i boduje tehnička i stručna sposobnost Gospodarskog 
subjekta prema podacima iz priloženog Obrazca 3., i to sa minimalno 10 bodova. To 
je uobičajena praksa u projektima financiranim iz EU strukturnih fondova, posebice 
ukoliko nije procedurom predviđena predhodana selekcija Gospodarskih subjekata 
kroz procedure “kratke liste” (short-listing procedure). 
 
Odgovor: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta iz 
razloga što je iskustvo gospodarskog subjekta propisao kao kriterij za odabir 
gospodarskog subjekta u točki 17.2.1. Iskustvo Dokumentacije o nabavi, a 
sukladno članku 268. stavak 1. točka 3. ZJN 2016 te se isti sukladno tome ne 
može propisati kao kriterij za odabir ponude. Navedeno se dokazuje Popisom 
ugovora (Obrazac 3.) o uslugama tehničke podrške tijelima u sustavu 
upravljanja i kontrole strukturnim fondovima koje su predmet ovog postupka 
izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri 
godine koje prethode toj godini.  
 
Pitanje 7: 
(2) Kriteriji za ocjenu tehničke i stručne sposobnosti Gospodarskog subjekta opisani 
kao (str. 10)- “Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet 
nabave na način da se isti odnose na iste ili slične usluge koje se traže u ovom 
postupku javne nabave. odnosno da “Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran 
predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju jednog 
ugovora dovoljno je da je njegova vrijednost jednaka ili viša od 50 % procijenjene 
vrijednosti ove nabave.” - ispod su uobičajenog profesionalnog standarda i otvaraju 
mogućnost subjektivne procjene, odnosno mogućnost javljanja na natječaj 
Gospodarskog subjekta koji nema očekivana iskustva sa projektima vrijednosti ove 
nabave. 
Prijedlog: Da bi Naručitelj mogao zadovoljiti ciljeve Članka 283 ZNJ, potrebno je da 
se u Dokumentaciji (a) preciziraju usluge koje se traže od Gospodarskog subjekta u 
ovom postupku nabave, te (b) da dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu 
nabave, tj 5 miliona kuna (bez PDV). 
 
Odgovor: 
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će 
sukladno tome nadopuniti točku 17.2.1. Iskustvo Dokumentacije o nabavi u 
kojoj je propisana obveza dostave Popisa glavnih usluga tehničke podrške 
tijelima u sustavu upravljanja i kontrole strukturnim fondovima. 
Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet nabave 
na način da se isti odnose na iste ili slične usluge tehničke podrške tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole strukturnim fondovima koje se traže u ovom 
postupku javne nabave. 
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Vezano za zahtjev da „dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu 
nabave, tj 5 miliona kuna (bez PDV).“ naručitelj odgovara kako sukladno članku 
268. stavak 6. ZJN 2016 smatra se da je popis usluga razmjeran predmetu 
nabave ako se traži dokaz o pružanju usluga čija pojedinačna vrijednost nije 
viša od procijenjene vrijednost nabave. 
Ponuditelj u Popisu glavnih usluga mora navesti minimalno jedan ugovor čija 
je vrijednost jednaka ili viša od procijenjene vrijednosti ove nabave podijeljene 
s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum odnosno 2.500.000,00 
kuna bez PDV-a. Ukoliko ponuditelj u popisu ugovora navodi više ugovora 
dovoljno je da je zbroj vrijednosti najviše dva ugovora jednak ili viši od 
procijenjene vrijednosti ove nabave podijeljene s brojem godina za koje se 
sklapa okvirni sporazum odnosno 2.500.000,00 kuna bez PDV-a 
Postavljanje strožih uvjeta bi pogodovalo gospodarskim subjektima sa velikim 
ugovorima te bi smanjilo broj sudionika tržišnog natjecanja.  
Slijedom navedenog naručitelj je dopunio točku 17.2.1. Iskustvo Dokumentacije 
o nabavi u dijelu vrijednosti ugovora iz Popisa ugovora.  
 
 
Pitanje 8: 
(3) U poglavlju 17.2.2 Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge (str. 11), 
napravljen je veliki propust i izostavljen je tekst o dokazima stručne osposobljenosti 
za Ključne stručnjake, što se u Poglavlju 29.2.2 boduje prema priloženoj Tablici 2. 
Tekst koji se odnosi na opis uvjeta za Ključne stručnjake Dokumenta Projektni 
zadatak nije usklađen sa tekstom u navedenoj Tablici 2. Također, za razliku od opisa 
uvjeta za Ostale stručnjake (što se uopće ne boduje), opis uvjeta za Ključne 
stručnjake nije dovoljno precizan, pa dozvoljava subjektivne procjene. 
 
Prijedlog: Imajući u vidu važnost ocjene osposobljenosti Ključnih stručnjaka, predlaže 
se da se u Poglavlje 17.2.2 uvede (a) tekst o uvjetima za Ključne stručnjake (prije 
teksta za Ostali stručnjaci), te (b) da se prema uobičajenom profesionalnom 
standardu uz generalne uvjete uvedu i specifični uvjeti sa preciznim opisom i po 
mogućnosti odgovarajućom kvantifikacijom. Naručitelj posjeduje brojne primjere 
takvih opisa uvjeta napravljenih u sureadnji sa Europskom komisijom (u razdoblju 
“ex-ante-approval” procedure). Takva će intervencija bitno pomoći u što objektivnijem 
bodovanju Ključnih stručnjaka. 
 
Odgovor: 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će naručitelj u 
Dokumentaciji o nabavi izmijeniti točku 17.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije 
pružatelja usluge na način da će propisati kriterije za Ključne stručnjake 
umjesto kriterija za Ostale stručnjake koji će se brisati iz dokumentacije. 
  
Vezano za specifične uvjete ključnih stručnjaka naručitelj naglašava da su isti 
određeni kao jedan od kriterija za odabir ponude u točki 29. Kriterij za odabir 
ponude Dokumentacije o nabavi. 
 
 
Pitanje 9: 
(4) I dok tekst za ocjenu tehničke i stručne osposobljenosti Gospodarskog subjekta 
ne postoji, a tekst za dokaz osposobljenosti Ključnih stručnjaka je vrlo siromašan i 
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ispod Europskog standarda, dotle je tekst Podpoglavlja 29.3.2 bodovanje 
metodologije i organizacije neuobičajeno opsežan, iako se za taj dio ponude 
dodjeljuje maksimalno 20 bodova.  
 
Prijedlog: Postojeći tekst ne stvara problem u provedbi intencija novog ZNJ, no taj bi 
se tekst mogao skratiti prvenstveno zbog bolje ravnoteže teksta. 
 
Odgovor: 
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta je kriterij za odabir 
gospodarskog subjekta (Uvjeti sposobnosti) i dokazuje se popisom ugovora o 
pruženim uslugama i obrazovnim i stručnim kvalifikacijama pružatelja usluga. 
Isti nije jedan od kriterija za odabir ponude te se isti ne ocjenjuje. 
Specifično Iskustvo ključnih stručnjaka je jedan od kriterija za odabir ponude, a 
način bodovanja je jasno prikazan tablicom u Dokumentaciji o nabavi.   
Bodovanje metodologije i organizacije razrađeno je kako bi bilo što jasnije 
svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Smatramo kako je bitno da 
svim zainteresiranim gospodarskim subjektima bude jasno određivanje 
kriterija za odabir ponude, a ne sama ravnoteža teksta kao sama sebi smisao.  
 
Pitanje 10: 
(5) Kako je jedna od bitnih intencija novog Zakona o Javnoj Nabavi  bila da kriterij 
“kvalitete” ima značajno veći utjecaj od “najniže cijene”, čini nam se da je uloga cijene 
od 40% u odnosu na 60% kvalitete, još uvijek previsoka u odnosu na uobičajenu 
praksu u Europi i u drugim institucijama u Hrvatskoj (na pr. Hrvatske vode). 
 
Prijedlog: Predlaže se da se utjecaj cijene smanji na 30%, te za preostalih 10%  
uvede bodovanje osposobljenosti Gospodarskog subjekta. 
 
Odgovor: 
Naručitelj ne prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je sukladno članku 286. ZJN 2016 u točki 29. Kriterij za odabir 
ponude Dokumentacije o nabavi odredio relativne pondere koje dodjeljuje 
svakom pojedinom kriteriju i to na način da isti omogućavaju učinkoviti 
pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja. 
Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta nisu jedan od kriterija za odabir 
ponude već su propisani kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta u točki 
17.2. Dokumentacije o nabavi. 
 
Pitanje 11: 
U nacrtu Dokumentacije o nabavi Naručitelj predviđa sklapanje okvirnog sporazuma, 
dok je u planu nabave za 2017. za istu uslugu predviđen ugovor o javnoj nabavi. 
Mišljenja smo da je za pružanje ovakve usluge, obzirom na predviđenu količinu 
predmeta nabave i traženim stručnjacima projektnim zadatkom, potrebno sklopiti 
ugovor o javnoj nabavi 
 
Odgovor: 
Na temelju procjene naručitelja biti će izvršena Izmjena Plana nabave za 2017.  
godinu kako bi se osigurali uvjeti kroz okvirni sporazum za sklapanje više 
pojedinačnih ugovora, a prema stvarnim potrebama i dinamici.  
 



10 
 

Pitanje 12: 
Točka 15.1. navodi: „Okvirni sporazum sklapa se s jednim gospodarskim subjektom 
na rok od 24 mjeseca godine i u njemu su nisu određeni svi uvjeti za sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi.“  - predlažemo pojasniti točku na način da bude nedvojbeno 
jesu li ili nisu određeni uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi. 
 
Odgovor: 
Sukladno zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta Naručitelj će u 
Dokumentaciji o nabavi izmijeniti točku 15.1. Rok i dinamika pružanja usluga 
na način da se u rečenici „Okvirni sporazum sklapa se s jednim gospodarskim 
subjektom na rok od 24 mjeseca godine i u njemu su  nisu određeni svi uvjeti 
za sklapanje ugovora o javnoj nabavi“ briše riječ „su“. 
 
Pitanje 13: 
Molimo Naručitelja da jasno navede je li dovoljno da gospodarski subjekt za potrebe 
utvrđivanja okolnosti iz točki 16.1.2., 17.1.1. dostavi ESPD obrazac u ponudi. 
 
Odgovor: 
Dovoljno je dostaviti ESPD u ponudi. Naručitelj će prije donošenja odluke o 
odabiru sukladno čl. 263 ZJN 2016 od ponuditelja koji je dostavio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, 
dostavi ažurirane popratne dokumente kojima se dokazuje ono što je 
gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. 
 
Pitanje 14: 
Molimo Naručitelja da uskladi točke: 
17.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 17.1.1. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja: 
ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za 
obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 
16.1.1. se dokazuje se... 

Odgovor: 
Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te će 
ispraviti grešku u broju točke. 
 
Pitanje 15: 
Predlažemo Naručitelju da u Dokumentaciji o nabavi navede hoće li postojati sukob 
interesa za odabranog Ponuditelja kod ove nabave sa budućim natječajima istog 
Naručitelja. Ukoliko postoji, molimo da se navede koji su to natječaji.  

Odgovor: 
Postoji mogućnost sukoba interesa po svim projektima iz Operativnom 
programu koja mi kontroliramo, ali ne znamo unaprijed gdje, jer ćemo prema 
obimu poslova odrediti gdje nam je potrebna pomoć vanjskih stručnjaka što je 
u ovom trenu nemoguće predvidjeti. Nedvojbeno je da pružatelj usluge 
tehničke pomoći za Posredničko tijelo može doći u sukob interesa ukoliko 
priprema i pomaže u provedbi projekata koji su u nadležnosti Posredničkog 
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tijela jer Posredničko tijelo kontrolira i verificira projekte za prioritetne ciljeve 
koji su u Projektnom zadatku navedene, a odnose se na područja energetske 
učinkovitosti, klimatskih promjena, zaštite ….  Treba naglasiti da će odabrani 
ponuditelj odnosno svaki suradnik biti dužan informacije koje dobije prilikom 
rada čuvati kao poslovnu tajnu,  a po pravilima EU i priručnika o postupanju 
dužan je potpisati Izjavu o sprječavanju o nepristranosti i sprječavanju sukoba 
interesa.  
 

Pitanje 16: 
Predlažemo  Naručitelju da kod traženih ostalih stručnjaka doda stručno obrazovanje 
koje je srodno traženim stručnjacima i u skladu je s Opisom poslova:   
17.2.2.4. Stručnjak za zaštitu prirode: Sveučilišna diploma iz biologije ili eko 
inženjerstva  
Prijedlog: 17.2.2.4. Stručnjak za zaštitu prirode: Sveučilišna diploma iz biologije, eko 
inženjerstva ili ekologije ili zaštite prirode 
 
17.2.2.5. Stručnjak za zaštitu zraka i/ili prilagodbu klimatskim promjenama: 
Sveučilišna diploma iz kemije ili kemijskog inženjerstva ili fizike ili geofizike 
 
Prijedlog: 17.2.2.5. Stručnjak za zaštitu zraka i/ili prilagodbu klimatskim promjenama: 
Sveučilišna diploma iz kemije ili kemijskog inženjerstva ili fizike ili geofizike ili 
geologije ili geografije 

 

Odgovor: 
Vezano za Stručnjaka za zaštitu prirode Naručitelj prihvaća zahtjev 
zainteresiranog gospodarskog subjekta te će u Projektnom zadatku u točki 
6.2.2. Ostali stručnjaci dopuniti uvjet za Stručnjaka za zaštitu prirode da ima 
sveučilišnu diplomu iz biologije, eko inženjerstva ili ekologije ili zaštite prirode. 
 
Vezano za Stručnjaka za zaštitu zraka i/ili prilagodbu klimatskim promjenama 
naručitelj ne prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta jer 
naručitelju treba  zaštita zraka, a to ne može zadovoljiti geolog niti geograf. 
 
Pitanje 17: 
Predlažemo Naručitelju da navede slične sveučilišne diplome iz sljedećeg navoda: 
„17.2.2.10. Stručnjak za komunikacije:, Sveučilišna diploma iz novinarstva ili sl., VII. 
stupanj , min. 5 godina radnog iskustva u području odnosa s javnošću, prednost 
iskustvo u izradi komunikacijskih strategija.“ 
 
Odgovor: 
Naručitelj će izvršiti izmjenu u Projektnom zadatku u točki 6.2.2. Ostali 
stručnjaci u dijelu Stručnjaka za komunikacije  te će izmijeniti tekst na način da 
sada glasi: „Sveučilišna diploma iz humanističkih ili društvenih znanosti, VII. 
stupanj , min. 5 godina radnog iskustva u području odnosa s javnošću, 
prednost iskustvo u izradi komunikacijskih strategija.“ 
 

Pitanje 18: 
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Obzirom da u Dokumentaciji o nabavi Naručitelj spominje ključne i ostale stručnjake 
te za ostale navodi kvalifikacije, predlažemo Naručitelju da u Dokumentaciji o nabavi 
navede obrazovne i stručne kvalifikacije za ključne stručnjake. 
 
Odgovor: 
Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izvršiti 
izmjenu u Dokumentaciji o nabavi u točki 17.2.2 Obrazovne i stručne 
kvalifikacije pružatelja usluge na način da će propisati kriterije za Ključne 
stručnjake umjesto kriterija za Ostale stručnjake koji će se brisati iz 
dokumentacije. 

 

Pitanje 19: 
Predlažemo Naručitelju da pojasni na koji način će se valorizirati prednost za 
pojedine ostale stručnjake, navedena u Projektnom zadatku, ako je za izračun 
ekonomski najpovoljnije ponude predviđeno bodovanje samo specifičnog iskustva 
ključnih stručnjaka. 
 

Odgovor: 
Naručitelj je propisao kao jedan od kriterija za odabir ponude isključivo 
specifično iskustvo ključnih stručnjaka. 
Odabrani ponuditelj s kojim će naručitelj sklopiti okvirni sporazum će, pored 
navedenih ključnih stručnjaka, izabrati i zaposliti po potrebi navedene ostale 
stručnjake u skladu s organizacijom i metodologijom, a sukladno 
Dokumentaciji o nabavi i/ili Projektnom zadatku. 

Pitanje 20: 

U točki 6.2.1. Očekivana zaduženja Ključnih stručnjaka, Projektnog zadatka, navodi 
se: 

„Odabrani Izrađivač, po potrebi, osigurava sve potrebno osoblje za podršku 
(administratore, tajnice, prevoditelje, back-up matičnog ureda, vozače itd.) za 
prikladno ispunjenje svih obveza. Troškovi vezani za ovo osoblje moraju biti 
uključeni u cijenu ponude, kao i svi troškovi vezani za pomoćno osoblje.“ 

Predlažemo Naručitelju da detaljno pojasni koja pomoć i u kojem opsegu se 
očekuje kako bi Ponuditelji mogli što preciznije izračunati troškove i uključiti ih u 
svoju ponudu. 

Odgovor: 
Naručitelj ne može unaprijed ući u organizaciju posla odabranog ponuditelja na 
koji će se način organizirati rad stručnjaka, ključnih i ostalih.  Ovisno o količini 
izvješća, prijevoda itd. Okvirno, radi se o radnjama: dostava dokumentacije, 
priprema izvješća, telefonski pozivi, dogovori, razgovori, po potrebi dolazak u 
ured na sastanke… ovisno o tome što će naručitelju trebati.  
 
 
Naručitelj zadržava pravo da zbog uređenja teksta beznačajno izmijeni sadržaj 
dokumentacije o nabavi u dijelu uvođenja novih točaka. 
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Naručitelj će dokumentaciju 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 objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski 
subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem 
EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave. 
 
 
      Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


