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KLASA: 406-07/17-03/1
URBROJ: 563-10/77-18-39
Zagreb, 23. siječnja 2018.
Svim gospodarskim subjektima koji su
preuzeli dokumentaciju o nabavi
PREDMET: Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko
tijelo – Samostalnu službu
- 4. 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 3. objašnjenju i izmjeni dokumentacije o nabavi, pitanje i odgovor br. 3, od
18.01.2017. ponovno ste izmijenili točku 33.2 SPECIFIČNO ISKUSTVO KLJUČNIH
STRUČNJAKA (K2) u dijelu Ključni stručnjak 3: Stručnjak za radove. Naime, 2.
Izmjenom dokumentacije ste, na temelju točke 1. izreke Rješenja Državne komisije
za kontrolu postupaka javne nabave (KLASA:UP/II-034-02/17-01/746,URBROJ:35401/17-8) od 4. prosinca 2017., isključili potrebu dostavljanja referenci potpisanih od
strane Naručitelja za ključne stručnjake, već je bilo dovoljno da se traženi podaci
dostavljaju u sklopu Obrasca 3. - Životopis.
Sad ste u točki 33.2 za Ključnog stručnjaka 3: Stručnjak za radove, opet napisali da
tražite reference potpisane od strane Naručitelja.
Nadalje, isključili ste funkciju "Glavnog inženjera projekta izvođača" kao relevantnu
za dokazivanje sposobnosti stručnjaka, te Vas molimo Vas da isto vratite kako je bilo.
Naime, do prije nekoliko godina, radnim mjestima stručnjaka koji su radili na
upravljanju projektima davani su razni nazivi - Upravitelj, glavni inženjer, voditelj,
rukovoditelj i slično. Tek je Zakonom o poslovima i djelatnostima u prostornom
uređenju i gradnji (NN 78/15) jasno definiran naziv i funkcija Voditelja projekta. Dakle,
jasno je da inzistiranje samo na jednom nazivu bitno ograničavajuće za veliki broj
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stručnjaka s značajnim iskustvom u upravljanju projektima.
Budući da su izmjene koje ste izvršili ograničavajuće u smislu tržišnog natjecanja,
mloimo Vas da promijenite dio teksta u točki 33.2 da glasi prema slijedećem:
"Ključni stručnjak 3: Stručnjak za radove. Boduje se iskustvo za broj infrastrukturnih
projekata sufinanciranih iz EU fondova i/ili drugih međunarodnih institucija gdje je
radio u ulozi voditelja projekta (voditelj projekta naručitelja i/ili voditelja projekta
izvođača) i/ili glavnog inženjera projekta izvođača ili nadzornog inženjera."
Na isti način treba biti korigirana i Tablica 2. Skala bodovanja specifičnog iskustva
ključnih stručnjaka, te tekst u točki 6.2 Projektni tim ugovaratelja Projektnog zadatka.
Odgovor br. 1
Naručitelj prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta vezano za Odgovor br. 3.
u dokumentu 3. objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi (KLASA: 40607/17-03/1, URBROJ: 563-10/77-18-36) objavljenom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH dana 18. siječnja 2018., a vezano za dio teksta u dijelu Ključni
stručnjak 3: Stručnjak za radove: Boduje se iskustvo reference (potpisane od
strane naručitelja…“ Radi se o omašci. Naručitelj je u dokumentu 3. izmjena
dokumentacije o nabavi u točki 1. napisao tekst ispravno te je taj tekst
mjerodavan.
Nadalje, vezano za specifično iskustvo Ključnog stručnjaka 3, Stručnjak za
radove, naručitelj prihvaća primjedbu te će u dokumentu 4. izmjena
dokumentacije o nabavi izmijeniti uvjet vezano za bodovanje iskustva.
Posljedično, mijenja se i dio teksta u Tablici 2. dokumentacije o nabavi te u
točki 6.2. Projektni tim ugovaratelja Projektnog zadatka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naručitelj objavljuje 4. Objašnjenje i izmjenu dokumentacije o nabavi te 4.
izmjenu dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
na jednak način kao i prvotnu Dokumentaciju nabavi.

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU
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