
  

                                              
                            REPUBLIKA HRVATSKA 

       VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
            Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
 
KLASA: 030-01/18-01/27 
URBROJ:2196/1-01-18-5 
Vukovar, 25.04.2018.g. 
                                                                                                        SVIM ZAINTERESIRANIM 
                                                                                                    GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 
 
PREDMET: -  1. ODGOVOR/DODATNE INFORMACIJE/OBJAŠJENJE NARUČITELJA 
              u vezi s Dokumentacijom o nabavi   
 
            U  PREDMETU NABAVE: „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OŠ ZRINSKIH NUŠTAR,  
            EVIDENCIJSKI BROJ. 27/18“ 
 

   
Sukladno čl. 200. I 202.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a povodom zahtjeva gospodarskih subjekata 
za dodatnim informacijama/objašnjenjima/izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi u predmetnom 
postupku, dostavljamo sljedeće odgovore: 
 
1. Upit gospodarskog subjekta: 
 
Molim Vas pojašnjenje troškovnika stolarskih radova vezano za stavku 2. Staklena stijena 260/180 cm 
(žaluzine nisu ucrtane u shemi stolarije stavka 8), dali se izvode? 
Molim pojašnjenje za vanjske kutije roleta dali su podžbukne ili vidljive. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
 Kutija za rolete na stolariji se izvodi. Kutija za rolete će biti skrivena na način da se preko kutije nalijepi 
izolacija kao što ide na vanjskom zidu. Izolacija na kutiju se montira na način da se nanosi poliuretanska 
sporovežuća pjena za lijepljenje. Nakon završenih izolaterskih radova kutija za rolete se neće vidjeti. Na 
staklenim stijenama nemamo kutiju za rolete, samo na otvorima.  
 
 
2. Upit gospodarskog subjekta: 
 
Obzirom da je Naručitelj u točki 7.12, točka 7.11.2.1. Dokumentacije o nabavi naveo da će temeljem 
članka 29. Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, odabrani ponuditelj biti 
dužan dokazati da ima zaposlenog: 

- minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja/radova građevinske/arhitektonske struke-
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

- minimum 1  (jednog) ovlaštenog voditelja građenja/radova strojarske struke sukladno Zakonu o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

- minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja /radova elektrotehničke struke sukladno 
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 
 

Molimo izmjenu dokumentacije o nabavi, jer sukladno Zakonu o javnoj nabavi ovi zahtjevi prema članku 
268. st. 8. pripadaju tehničkoj i stručnoj sposobnosti ponuditelja. 



  

Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj ne prihvaća zahtjev za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 
  

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj može, a ne mora odrediti uvjete sposobnosti koje mora 
dokazati  gospodarski subjekt, pa tako i uvjete tehničke i stručne sposobnosti, dakle, isti su opcionalni. 
Budući da je posebnim propisom, Zakonom  o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje(„Narodne novine“ broj: 78/2015), propisano da   izvođač  mora u obavljanju djelatnosti građenja 
imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, a Naručitelj nije 
zahtijevao da isti moraju imati  određeno prethodno iskustvo, Naručitelj je traženi uvjet propisao u točki  
7.11. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI 
STRUČNIM PRAVILIMA Dokumentacije o nabavi. Naručitelj je točkama 7.11.1.1.2. i 7.11.2.1. 
detaljno obrazložio koje uvjete, sukladno posebnim propisima, moraju dokazati ponuditelji 
(ovlašteni voditelj građenja građevinske ili arhitektonske struke mora biti zaposlenik 
ponuditelja/člana zajednice koji će biti određen za glavnog izvođača radova, dok ovlašteni 
voditelji građenja/radova/manje složenih radova strojarske i elektrotehničke struke moraju biti 
zaposlenici ponuditelja ili člana zajednice ili podugovratelja) te koje su posljedice ukoliko 
ponuditelj ne ispuni tražene uvjete. 

 
 
3. Upit gospodarskog subjekta: 
 
Kod popunjavanja e-ESPD obrasca, dio IV. C. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST, točka 10, gospodarskim 
subjektima nije dopušteno upisati postotak koji se odnosi na podugovaratelje, tj. onaj postotni udio koji 
namjeravamo dati podizvoditeljima (informacija se ne traži). 
 
Obzirom da ćemo prijaviti podizvoditelje, zanima nas hoće li biti dovoljno da njihov postotni udio upišemo 
samo u ponudbeni list, obzirom da nam e-ESPD obrazac koji ste priložili uz dokumentaciju, ne omogućava 
upisivanja istog. 
 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
 
ESPD obrazac dio IV. C. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST, točka 10 odnosi se na dokaz  tehničke i 
stručne sposobnosti i to „podatak o dijelu ugovora koji gospodarski subjekt možda namjerava dati u 
podugovor“, a s obzirom da je Naručitelj kao tehničku i stručnu sposobnost propisao samo dokaz: popis 
radova- prethodno iskustvo,  taj dio ESPD obrasca nije potrebno popunjavati i stoga je navedeno 
„informacija se ne traži“. 
 
Točkom 7.3. Dokumentacije o nabavi navedene su odredbe koje se odnose na podugovaratelje te 
gospodarski subjekt koji namjerava dati dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor, sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi, obvezan je u ponudi: 
- navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni 

udio), 
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, zakonski zastupnici 

podugovaratelja), 
- dostaviti ESPD obrazac za podugovaratelja. 
 

 Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 
 


