*P/5056072*
KLASA: 406-07/18-03/5
URBROJ: 563-10/77-18-3

REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
10 000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 80
MB: 1781286, OIB: 85828625994
broj telefona: 01/ 5391 800, broj telefaksa: 01/ 5391 810

PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE
VRIJEDNOSTI
„Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i
predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025“

11. svibanj 2018.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni
naručitelj može prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za
nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga,
staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje
ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u
trajanju od najmanje pet dana.
Sukladno navedenom, dana 11. svibnja 2018. godine naručitelj, Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave
RH podatke o postupku nabave:







opis predmeta nabave,
tehničke specifikacije,
kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
kriterije za odabir ponude i
posebne uvjete za izvršenje ugovora
Troškovnik

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu
elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH ili putem maila na adresu
nabava@fzoeu.hr dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s
informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno do 17. svibnja 2018.
godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama
i prijedlozima u EOJN RH

1. PODACI O NARUČITELJU
Naručitelj:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Sjedište:
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Broj telefona:
01/5391 800
Broj telefaksa:
01/5391 810
Poslovna banka:
OTP banka d.d.
IBAN:
HR9124070001100011492
BIC (SWIFT) code:
OTPVHR2X
MB: 1781286
OIB: 85828625994
Internetska adresa:
www.fzoeu.hr
Adresa elektroničke poste: nabava@fzoeu.hr
1.1. Vrsta postupka javne nabave:
Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.
1.2. Procijenjena vrijednost nabave:
Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave iz Plana nabave za 2018.( I. izmjene i
dopune) iznosi 2.900.000,00 kn bez PDV-a
Ukupna planirana sredstva iz Plana nabave za 2018.: 3.625.000,00 kn s PDV-om

2. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo,
uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje od 2021. do 2025.
Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Projektnom zadatku koji se objavljuje kao
Prilog 1. ovog dokumenta.
2.1. Usklađenost sa zakonodavnim aktima
Projekt Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i
predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje od 2021. do 2025. provodi se u
svrhu postizanja obvezujućih ciljeva smanjenja nacionalnih emisija stakleničkih
plinova sukladno Pariškom sporazumu (Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma,
Zakon je objavljen u NN-MU br. 3/17).
2.2. Rokovi izvršenja predmeta nabave
Odabrani Ponuditelj je dužan realizaciju predmeta nabave početi izvršavati odmah po
potpisu ugovora obiju ugovornih strana. Rok za isporuku pojedinih usluga je slijedeći:

Naziv dokumenta
1. Elaborat s analizom kvalitete podataka
iz različitih izvora za izračun promjene
zalihe ugljika u drvnim proizvodima
2. Elaborat s definiranim scenarijem
intenziteta gospodarenja šumama za FRL
3. Nacrt nacionalnog obračunskog plana
za šumarstvo, uključujući i predloženu
referentnu razinu za šume za razdoblje
od 2021. do 2025.

Rok isporuke
60 dana od potpisivanja ugovora

105 dana od potpisivanja ugovora
150 dana od potpisivanja ugovora

4. Pojašnjenja, moguće izmjene i dorade
Nacrta nacionalnog računskog plana za
šumarstvo, uključujući i predloženu
referentnu razinu za šume za razdoblje
od 2021. do 2025.

Prema zahtjevu Europske komisije,
odnosno maksimalno 600 dana od
potpisivanja ugovora

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tehničke specifikacije i količina predmeta nabave su specificirane i podrobnije
opisane u Projektnom zadatku i Troškovniku, koji su sastavni dijelovi ove
Dokumentacije o nabavi.

4. KRITERIJE ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
4.1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
4.1.1. Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili
osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je
državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko
udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja) Kaznenog zakona članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih
djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom
poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja
i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita),
članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296.
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona članka 294.a
(primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka
338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343.
(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348.
(davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u
gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258.
(subvencijska prijevara) Kaznenog zakona članka 224. (prijevara) i članka 293.
(prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih

davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,
129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,
57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.
(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102.
(terorističko udruženje) Kaznenog zakona članka 169. (terorizam), članka
169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje
terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i pranje novca
(članak 279.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,
152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje
ljudima) Kaznenog zakona članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili
osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti
zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije
državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena
djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena
djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju
razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive
2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:


ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje:
ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s
kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje da ne postoje osnove za
isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke:


izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije
moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je
osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu
dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne
sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u
državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin.
Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u
postupcima javne nabave („Narodne novine“ 65/2017), Izjavu iz članka 265. stavka 2.
u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena
za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe
koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
4.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako
utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u
Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave
ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je
odobrena odgoda plaćanja.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:


ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B:
Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno
osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje da ne postoje osnove za
isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke:


potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog
nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje
navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti
ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom
ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja
s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Dokazivanje pouzdanosti bez obzira na postojanje relevantne osnove za
isključenje (SAMOKORIGIRANJE) sukladno odredbama članka 255. ZJN 2016
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz
članka 251. stavka 1. ZJN 2016 može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je
poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne
osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu 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.
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja
dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt,
ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i
dostavljene dokaze ponuditelja.
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 ili postupcima davanja koncesija na
određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama
koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje
relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je
presuda na snazi.
Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje je pet
godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije
utvrđeno drukčije.

4.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI
SPOSOBNOSTI)
4.2.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.2.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova
poslovnog nastana
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 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.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove
točke:


izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra
koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su
pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
4.2.1.2.

Ovlaštenje za pružanje usluge

Gospodarski subjekt mora posjedovati Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i
energetike kojim se izdaje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
propisanih u članku 40. stavak 2. točka 15. i točka 16. Zakona o zaštiti okoliša
(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18): izrada projekcija emisija, izvješća
o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime;
izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija
onečišćujućih tvari u okoliš.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:


ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A:
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 2) za sve
gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove
točke:


važeće Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se izdaje
suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša propisanih u
članku 40. stavak 2. točka 15. i točka 16. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne
novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18): izrada projekcija emisija, izvješća
o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o
promjeni klime; izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih
plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš

4.2.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
Za izvršenje predmeta nabave Naručitelj zahtijeva uvjete tehničke i stručne
sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i
tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na
odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu
iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih usluga.
4.2.2.1.

Popis glavnih usluga

Gospodarski subjekt tehničku i stručnu sposobnost dokazuje popisom glavnih usluga
pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2018.) i tijekom pet (5)
godine (2017., 2016., 2015., 2014. i 2013.) koje prethode toj godini. Naručitelj traži
dokaz ove sposobnosti u razdoblju od 5 godina kako bi se osigurala odgovarajuća
razina tržišnog natjecanja u odnosu na predmet nabave.
Popis glavnih usluga sadržava najmanje: opis usluga, vrijednost usluga, datum te
naziv druge ugovorne strane.
Ponuditelj dostavljenim popisom izvršenih ugovora mora dokazati da je uspješno
izradio:
A. najmanje jedno (1) Izvješće o inventaru stakleničkih plinova sukladno Uredbi
525/2013/EU ili Uredbi o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera
za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 5/17)
B. najmanje jedno (1) Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji UN-a o
klimatskim promjenama ili izabrana poglavlja navedenog izvješća koja se
odnose na emisije i odlive stakleničkih plinova, projekcije emisija i odliva i
politiku i mjere za smanjenje emisija i povećanja odliva sukladno Uredbi
525/2013/EU ili Uredbi o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera
za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 5/17).
C. najmanje jednu (1) studiju, elaborat ili plan vezan za provedbu članaka 3.3. ili
3.4. Kyotskog protokola vezano uz aktivnosti iz sektora Korištenja zemljišta,
promjena u korištenju zemljišta i šumarstva (LULUCF).
Ukupna vrijednost usluga navedenih u podtočkama A. do C. koje ponuditelj dostavlja
mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno
2.900.000,00 kuna izvršenih u periodu od proteklih 5 godina računajući od godine u
kojoj je započeo ovaj postupak javne nabave.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke,
dostavlja:


gospodarski subjekt u ponudi

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak C:
Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b.)

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove
točke:


popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne
nabave (2018.) i tijekom 5 godine koje prethode toj godini (2017., 2016.,
2015., 2014. i 2013.) koji sadržava najmanje opis vrijednost usluge, datum
izvršenja usluge, naziv druge ugovorne strane te ime i kontakt osobe kod
koje se može izvršiti provjera.
4.2.2.2.

Obrazovne i stručne kvalifikacije

Gospodarski subjekt mora dokazati da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu
sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje predmetnih usluga,
neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, ali uz odgovarajući dokaz
da Ponuditelj može raspolagati osobama koje kod njega nisu zaposlene.
Minimalni traženi stručnjaci i iskustvo koji se zahtijevaju za izvršenje usluga su:
a) Voditelj projekta sa:
 10 i više godina iskustva u provedbi politike EU u području zaštite
okoliša, dipl. inž. tehničkih, biotehničkih ili bioloških znanosti
b) Stručnjak za proračun emisija i projekcije sa:
 3 i više godina iskustva na proračunima emisija/odliva u LULUCF
sektoru, dipl. inž. tehničkih, biotehničkih ili bioloških znanosti
c) Vodeći stručnjak iz uređivanja šuma sa:
 15 i više godina radnog staža u koordinaciji i izradi strateških
dokumenata iz šumarskog sektora, dipl. inž. šumarstva
d) Stručnjak za analizu i pripremu podataka iz šumarskog sektora za
potrebe LULUCF izvješćivanja sa:
 Minimalno 15 godina iskustva u izradi planova gospodarenja šumama,
dipl. inž. šumarstva
e) Stručnjak za GIS i baze podataka
 Minimalno 5 godina iskustva u pripremi podataka iz šumarskog sektora
za potrebe izvješćivanja o provedbi nacionalnih, EU i međunarodnih
propisa iz sektora šumarstva, dipl. inž. šumarstva
f) Vodeći istraživač iz sektora šumarstva



Minimalno 10 godina radnog iskustva na mjestu voditelja znanstveno
istraživačkih projekata iz sektora šumarstva; zvanje doktora znanosti iz
područja šumarstva

g) Stručnjak za energetiku i obnovljive izvore energije
 10 i više godina radnog iskustva u području politika i mjera za
smanjenje emisije stakleničkih plinova u sektoru energetike; dipl. ing
tehničkih, biotehničkih ili bioloških znanosti
Ponuditelj može angažirati i veći broj stručnjaka, inženjera šumarstva od minimalno
traženog.
Strani ponuditelji se moraju pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju rad i
boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima (NN 130/11 i 74/13)).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:


ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C:
Tehnička i stručna sposobnost: točka 6), za sve gospodarske
subjekte u ponudi, odnosno za subjekta na čiju se sposobnost
ponuditelj oslanja.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5
dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove
točke:


izjava o imenovanju stručnog tima potpisana od strane ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta, diploma, životopisi i dokazive reference (za
svakog posebno).

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda, odnosno prihvatljiva ponuda s najvećim
izračunatim brojem bodova prema slijedećem kriterijima i njihovom relativnom
značaju:
Redni
broj:
1.

Tehnički dio ponude

70%

Maksimalni broj
bodova
70 bodova

2.

Financijski dio ponude

30%

30 bodova

100%

100

Kriterij

UKUPNO

Postotak

Izračun bodova po pojedinim kriterijima obavljati će se na slijedeći način:
5.1. TEHNIČKI DIO PONUDE (Tn = 70 bodova)
Bodovanje tehničkih stručnjaka koji će biti uključeni u ugovor

-

-

-

-

-

-

5.1.1. Voditelj projekta
5 i više godina iskustva u vođenju projekata vezanih uz LULUCF sektor
12 bodova
Od 3 do 5 godina iskustva u vođenju projekata vezanih uz LULUCF sektor
8 bodova
Od 1 do 3 godine iskustva u vođenju projekata vezanih uz LULUCF sektor
4 boda
5.1.2. Stručnjak za proračun emisija i projekcije
10 i više elaborata izrađenih u LULUCF sektoru
Od 5 do 10 elaborata izrađenih u LULUCF sektoru
Od 1 do 5 elaborata izrađenih u LULUCF sektoru

10 bodova
7 bodova
4 boda

5.1.3. Vodeći stručnjak iz uređivanja šuma
10 i više godina iskustva u koordinaciji i izradi planova iz šumarskoga sektora
od značaja za LULUCF sektor
12 bodova
Od 5 do 10 godina iskustva u koordinaciji i izradi planova iz šumarskoga
sektora od značaja za LULUCF sektor
8 bodova
Od 3 do 5 godina iskustva u koordinaciji i izradi planova iz šumarskoga
sektora od značaja za LULUCF sektor
4 bodova
5.1.4. Stručnjak za analizu i pripremu podataka iz šumarskog sektora za
potrebe LULUCF izvješćivanja
5 i više godina iskustva u analizi, pripremi i prilagodbi podataka iz šumarskoga
sektora za potrebe LULUCF izvješćivanja
10 bodova
3 do 5 godina iskustva u analizi, pripremi i prilagodbi podataka iz šumarskoga
sektora za potrebe LULUCF izvješćivanja
7 bodova
1 do 3 godine iskustva u analizi, pripremi i prilagodbi podataka iz šumarskoga
sektora za potrebe LULUCF izvješćivanja
4 boda
5.1.5. Stručnjak za GIS i baze podataka
5 i više godina iskustva u razvoju baza podataka iz šumarskog sektora u
skladu sa zahtjevima LULUCF izvješćivanja i primjeni GIS alata u pripremi
planova gospodarenja šumama
8 bodova
3 do 5 godina iskustva u razvoju baza podataka iz šumarskog sektora u
skladu sa zahtjevima LULUCF izvješćivanja i primjeni GIS alata u pripremi
planova gospodarenja šumama
6 bodova

-

-

-

-

-

1 do 3 godine iskustva u razvoju baza podataka iz šumarskog sektora u
skladu sa zahtjevima LULUCF izvješćivanja i primjeni GIS alata u pripremi
planova gospodarenja šumama
4 boda
5.1.6. Vodeći istraživač iz sektora šumarstva
Sudjelovanje u 5 ili više znanstvenih projekata povezanih s kruženjem ugljika
u pohraništima LULUCF sektora
10 bodova
Sudjelovanje u 3 do 5 znanstvenih projekata povezanih s kruženjem ugljika u
pohraništima LULUCF sektora
7 bodova
Sudjelovanje u 1 do 3 znanstvena projekta povezanih s kruženjem ugljika u
pohraništima LULUCF sektora
4 boda
5.1.7. Stručnjak za energetiku i obnovljive izvore energije
Sudjelovanje u izradi minimalno 3 strateška ili planska dokumenta na
nacionalnoj razini vezano za obnovljive izvore energije i biomasu
8 bodova
Sudjelovanje u izradi 2 strateško planska dokumenta na nacionalnoj razini
vezano za obnovljive izvore energije i biomasu
6 bodova
Sudjelovanje u izradi minimalno 1 strateško planskom dokumentu na
nacionalnoj razini vezano za obnovljive izvore energije i biomasu
4 boda

„OSOBNA REFERENCA“ tehničkog stručnjaka treba sadržavati popis vrsta
izvršenog posla pojedinog tehničkog stručnjaka kao i ostale bitne podatke temeljem
kojih se vrednuje tehnički dio ponude i treba biti ovjerena od strane Naručitelja.
Vrednovanjem tehničkog dijela
sedamdeset bodova (Tn = 70).

ponude

maksimalno

se

može

dobiti

5.2. FINANCIJSKI DIO PONUDE (Fn = 30 bodova)
Postupak ocjene dodatnog kriterija „financijski dio ponude“ je slijedeći:
Maksimalan broj bodova dobiva prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom,
a ostalim prihvatljivim ponudama broj bodova umanjuje se u omjeru ponuđenih cijena
prema slijedećoj ponuđenoj cijeni. Tada se bodovna vrijednost ponuđene cijene
izračunava po slijedećoj formuli:
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ž𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑢đ𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑗𝑒𝑛𝑎
𝑐𝑖𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑑𝑒

* 30 = broj bodova za cijenu ponude

Vrednovanjem financijskog dijela ponude maksimalno se može dobiti 30
bodova.

5.3. VREDNOVANJE PRIHVATLJIVIH PONUDA
Tehnički dio ponude:
Financijski dio ponude:
Ukupno:

Tn = max 70 bodova
Fn = max 30 bodova
Un = max 100 bodova

Ukupna ocjena dobiva se kao suma bodova dobivenih za tehnički dio ponude i za
financijski dio ponude:
Un = Tn + Fn
n – broj ponude
Un – ukupan broj bodova n-te ponude
Tn – ukupan broj bodova n-te ponude za tehnički dio
Fn - ukupan broj bodova n-te ponude za financijski dio
Umax – najveći ukupni broj bodova
Naručitelj će odabrati samo jednu, ekonomski najpovoljniju ponudu, odnosno
prihvatljivu ponudu s najvećim ukupnim brojem bodova (Umax).
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir
ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
6. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA
Nema posebnih uvjeta.

