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Velika, 17. prosinca 2017. godine
Zainteresiranim gospodarskim subjektima u
otvorenom postupku javne nabave
„Upravljanje projektom Geo priče UNESCO geoparka“
- svima PREDMET: 03. Pojašnjenje Dokumentacije o nabavi
- dostavlja se,
Temeljem Zahtjeva za pojašnjenjem gore navedene Dokumentacije o nabavi od strane gospodarskih
subjekata, sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) dostavljamo Vam dodatno
pojašnjenje kako slijedi:
PITANJA:
1. Hoće li naručitelj stručnjaka traženog u stručnoj sposobnosti ponuditelja uvažiti u popisu dodatnih stručnjaka
koji se ocjenjuje u točki 6.7 dokumentacije o nabavi pod uvjetom da ispunjava uvjete navedene u kriterijima
odabira?
2. Molimo pojasnite zašto ponuditelj ne definira tehničke znanosti koje traži (kao primjer navodimo da stručnjaci
koji su npr. završili Fakultet elektrotehnike i računarstva ne mogu pridonijeti kvaliteti za naručitelja ako su radovi
važan element u ugovoru o bespovratnim sredstvima). Dodatno, naručitelj ne traži da traženi stručnjaci imaju
ikakvog minimalnog iskustva osim visoke stručne spreme i bez ikakvog iskustva s ugovorima o bespovratnim
sredstvima.
3. Dokumentacija o nabavi, točka 7.13. Rok, način i uvjeti plaćanja.
Naručitelj navodi da će se plaćanja vršiti u tromjesečnim obrocima (procjena 9 obroka plaćanja). Molimo
pojasnite znači li to da će se plaćanje vršiti u obrocima podjednake vrijednosti ili će se definirati vrijednost
plaćanja temeljem izvješća s specifikacijom izvršenih usluga za period za koji se račun odnosi.
ODGOVORI:
1. Naručitelj ne će stručnjaka traženog točkom 4.2.1. Dokumentacije o nabavi uvažiti u popisu dodatnih stručnjaka
koji se ocjenjuje u točki 6.7 Dokumentacije o nabavi, jer je predmet bodovanja broj osoba koje čine stručni tim
stručnjaka traženog točkom 4.2.1. Dokumentacije o nabavi.
2. Polja koja ulaze u područje tehničkih znanosti definirana su člankom 3. Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim
područjima, poljima i granama ("Narodne novine", broj 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16) te će Naručitelj u obzir
uzeti stručnjaka iz bilo kojeg od navedenih polja iz područja tehničkih znanosti definiranih gore navedenim
Pravilnikom, a koji zadovoljavaju minimalne tražene uvjete propisane točkom 4.2.1. grupa 1 Dokumentacije o
nabavi.
3. Plaćnje će se vršiti u tromjesečenim obrocima (procjena: 9 obroka – s tim da konačan broj obroka ovisi o datumu
potpisivanja Ugovora o javnoj nabavi). Plaćanje će se vršiti u obrocima podjednake vrijednosti.
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

