REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POLAČA
Jedinstveni upravi odjel
Ovlašteni predstavnici Naručitelja
KLASA: 022-07/16-01/03
URBROJ: 2198/26-16-02-7
Polača, 08.04.2016.

PREDMET: Dodatne informacije i objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku
javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova – sanacije odlagališta komunalnog
otpada Jagodnja Gornja u Općini Polača
Evidencijski broj nabave: 01/16-MV

Na temelju pisanih upita gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje,
sukladno članku 31, stavku 3 zakona o javnoj nabavi (NN/90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) daju se
objašnjenja kako slijedi:
Pitanje br. 1:
Natječajna dokumentacije za predmet iz naslova u točki 4.4. Drugi uvjeti sposobnosti, nije jasna,
razumljiva i nedvojbena te nije izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.
Konkretno, je li se navedena točka odnosi na obavljanje stručnih geodetskih poslova? Molimo da
sukladno Zakonu o javnoj nabavi, precizno definirate navedenu točku.
Odgovor br. 1.:
Naručitelj će dopuniti točku 4.4. Drugi uvjeti sposobnosti. Upućujemo na Dokumentaciju za
nadmetanje (uključena 2. izmjena od 08.04.2016.).

Pitanje br. 2:
U predmetu nabave za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Jagodnja Gornja
u Općini Polača, evidencijski broj nabave 01/16-MV dostavljen je troškovnik samo u PDF dokumentu,
radi lakšeg popunjavanja stavki predmetnog troškovnika molimo Vas da isti dostavite/objavite i u
Excel formatu.

Odgovor br. 2:
Uvažavajući zahtjev gospodarskog subjekta Naručitelj objavljuje Troškovnik i u Excel formatu te
napominje da se relevantnim troškovnikom smatra Troškovnik objavljen u pdf formatu.

Pitanje br. 3:
Pregledom javnih podataka objavljenih na portalu Poslovna Hrvatska, došli smo do saznanja da ste u
blokadi 151 dan. Je li se time dovodi u pitanje cjelokupna procedura nadmetanja, odnosno hoće li
nadmetanje zbog navedenog razloga biti poništeno? Ukoliko ne, na koji ćete način izvršiti dužnosti iz
točke 6.3.4. Dužnosti i prava investitora, stavak 4, Dokumentacije za nadmetanje.
Odgovor br. 3:
Vezano za navedeno pitanje koje se odnosi na blokadu poslovnog računa odgovaramo da se ovime ne
dovodi pitanje procedura nadmetanja. Općina Polača je u djelomičnoj blokadi iz koje će izići do
donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, a sredstva potrebna za sanaciju odlagališta su
planirana i osigurana u Proračunu Općine Polača za 2016. godinu.
Što se tiče izvršenja obveza iz točke 6.3.4. Dužnosti i prava investitora, stavak 4, Dokumentacije za
nadmetanje, Općina Polača će svoje obveze izvršiti sukladno navedenoj dokumentaciji.

Pitanje br. 4:
U DZN za postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova - Sanacija odlagališta
komunalnog otpada Jagodnja Gornja u Općini Polača, ev.br. nabave: 01/16-MV, priloženi troškovnik je
u PDF formatu što je nelogično obzirom na broj stavki i 99. stranica. Radi bržeg i točnijeg izračuna lijepo
Vas molim priložite troškovnik u excel formatu. Zahvaljujem na razumijevanju.
Odgovor br. 4:
Uvažavajući zahtjev gospodarskog subjekta Naručitelj objavljuje Troškovnik i u Excel formatu te
napominje da se relevantnim troškovnikom smatra Troškovnik objavljen u pdf formatu.

Pitanje br. 5:
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu („Narodne novine“, broj 10/02, 80/08, 30/14) i
pripadnih podzakonskih propisa, prije dostave svoje ponude, ponuditelj je obvezan ponudu potpisati
uporabom naprednog elektroničkog potpisa koji u toj prilici ima istovjetnu pravnu snagu kao
vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenog pečata na papiru zajedno, da li se u slučaju
elektroničke dostave ponude ovjerava sa potpisom I pečatom ponuditelja?
Odgovor br. 5:
U slučaju elektroničke dostave ponude gospodarski subjekt je dužan ponudu, odnosno uvez ponude,
potpisati naprednim elektroničkim potpisom. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao
vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak službenog pečata na papiru, povezan je isključivo
s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

Pitanje br. 6:
Koje podatke upisujemo u Ponudbeni list PRILOG I pod točkom 1. ukoliko ponudu predajemo kao
Zajednica ponuditelja, s obzirom da je navedeno „naziv svih članova zajednice ponuditelja“, odnosno
za kojeg člana zajednice u tom dijelu upisujemo ostale podatke (OIB, broj računa ...)?
Odgovor br. 6:
U slučaju Zajednice ponuditelja u Ponudbeni list PRILOG I pod točkom 1. upisuje se samo podatak o
nazivu svih članova zajednice ponuditelja.

Pitanje br. 7:
Sukladno Članku 15. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom i ponudama (NN 10/12),
molimo vas da izmijenite obrazac Ponudbenog lista na način da se ne iskazuje cijena ponude u slovima.
Odgovor br. 7:
Naručitelj će izbrisati dio Ponudbenog lista Priloga II, koji se odnosi na 'cijena ponude u slovima'.
Upućujemo na Dokumentaciju za nadmetanje (uključena 2. izmjena od 08.04.2016.).

Pitanje br. 8:
U prilogu III – Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta za sebe i gospodarski subjekt, što treba upisati pod „Ponuditelj“ ukoliko ponudu predajemo
kao Zajednica ponuditelja?
Odgovor br. 8:
U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice ponuditelja pojedinačno treba ispuniti Izjavu o
nekažnjavanju (Prilog III).

Pitanje br. 9:
Što podrazumijevate pod „potpis odgovorne osobe“ na ostalim obrascima Dokumentacije za
nadmetanje? Potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili potpis osobe
ovlaštene za potpis ponude?
Odgovor br. 9:
Potpis osobe ovlaštene za potpis ponude.

Pitanje br. 10:
Točkom 6.6.1. Propisali ste da su ponuditelji obavezni uz ponudu dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu
od 600.000,00 HRK ovjerenu kod javnog bilježnika s važenjem do isteka roka valjanosti ponude.
Molimo vas da nam pojasnite gdje točno bi podatak vezan za istek roka valjanosti ponude trebalo
upisati u bjanko zadužnicu, s obzirom da ona ima zakonom propisan sadržaj?

Odgovor br. 10:
Podatak o roku valjanosti nije potrebno navoditi, jer je rok valjanosti bjanko zadužnice predviđen
posebnim propisima.

Temeljem članka 31. Zakona o javnoj nabavi, (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, Naručitelj prije isteka
roka za podnošenje ponude dopunjuje i izmjenjuje Dokumentaciju za nadmetanje kako slijedi:
DOPUNE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
Naručitelj dopunjuje Dokumentaciju za nadmetanje u točki 4.4. Drugi uvjeti sposobnosti na način da
dodaje slijedeći tekst:
Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslovanje
Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja:
U Republici Hrvatskoj gospodarski subjekt mora posjedovati ovlaštenje ili članstvo za sebe i /ili
podizvoditelja, odnosno važeću Suglasnost Državne geodetske uprave, sukladno uvjetima iz Zakona
o obavljanju geodetske djelatnosti ( Nar. Nov. , broj 152/08,61/11 i 56/13), te je gospodarski subjekt
sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan priložiti navedenu važeću Suglasnost u neovjerenoj preslici
koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.
Gospodarski subjekt sa sjedištem izvan Republike Hrvatske dostavlja:
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član
određene organizacije kako bi mogao izvršavati ugovor ili dio ugovora koji proizlazi iz ovog postupka
javne nabave, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstvo za sebe i /ili za
podizvoditelja.
Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta ne mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti
član određene organizacije kako bi mogao izvršavati određeni ugovor ili dio ugovora koji proizlazi iz
ovog postupka javne nabave, mora dati izjavu da u državi sjedišta za izvršenje ugovora koji je predmet
ove nabave, ne mora posjedovati posebno ovlaštenje niti biti član određene organizacije.
Ukoliko bude odabrana ponuda gospodarskog subjekta koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske,
odabrani gospodarski subjekt je obvezan do potpisa ugovora ishoditi i dostaviti suglasnost Državne
geodetske uprave Republike Hrvatske za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj
kako bi prema propisima Republike Hrvatske imao pravo izvršavati predmetni ugovor na teritoriju
Republike Hrvatske, u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.

IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
U Dokumentaciji za nadmetanje mijenja se točka 5.11. koja sada glasi:
5.11. Datum i vrijeme dostave ponude
Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije dana
19. travnja 2016. godine u 10:00 sati.

Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave
Polača, 08.04.2016.

