REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POLAČA
Jedinstveni upravi odjel
Ovlašteni predstavnici Naručitelja
KLASA: 022-07/16-01/03
URBROJ: 2198/26-16-02-13
Polača, 28.04.2016.

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:
U dokumentaciji za nadmetanje (uključena 4. izmjena od 22.04.2016.) u otvorenom postupku javne
nabave Izvođenje radova -sanacija odlagališta komunalnog otpada Jagodnja gornja u općini Polača pod
točkom 4.1. naveli ste sve što je i u pojašnjenju_DZN_VII.PDF pod "izmijene dokumentacije za
nadmetanje", ali je ostala rečenica.
"U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje
pravne i poslovne sposobnosti."
Molimo pojašnjenje da li je gore navedena rečenica omaškom ostala u DZN, jer nije trebala ostati.
Pravnu sposobnost dokazuju članovi zajednice ponuditelja pojedinačno, a poslovnu zajednički.
Odgovor br. 1:
Pravnu sposobnost dokazuju svi članovi zajednice ponuditelja, a poslovnu zajednički. Na taj način treba
tumačiti odredbe točke 4.1. Dokumentacije za nadmetanje, jer sukladno čl. 70. st. 5. Zakona o javnoj
nabavi u slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno
dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. čl. 70. Zakona o javnoj nabavi. Sukladno čl. 70. st. 4. Zakona o
javnoj nabavi posjedovanje ovlaštenja ili dokaza članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti
određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva
za sebe i/ili podizvoditelja. Slijedom navedenog poslovna se sposobnost dokazuje zajednički.
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Pitanje br. 2:
Da li član zajednice jednog ponuditelja može biti podizvoditelj drugom ponuditelju ili zajednici
ponuditelja.
Odgovor br. 2:
Da, može.

Pitanje br. 3:
Molimo za pojašnjenje natječajne dokumentacije kako slijedi:
Vezano uz točku 6.2. Podizvoditelji, zadnji stavak, molim za pojašnjenje je li potrebno dati
traženu izjavu ukoliko imamo podizvođača. Izjava se u tom slučaju odnosi na radove koje ne izvodi
podizvoditelj.
Četvrtom izmjenom dokumentacije za nadmetanje od 22.04.2016. u točki 4.1. uključujete stavak
prema kojem je potrebno dostaviti Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada. Može li se za
dokazivanje navedene sposobnosti ponuditelj osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na
pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju Ponuditelj mora dokazati Naručitelju da će
imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora i dokaz drugog subjekta da raspolaže
zahtijevanom sposobnosti. Ukoliko nije moguće na ovaj način dokazati traženu sposobnost, je li
moguće posjedovanje važeće potvrde dokazati preko podizvoditelja. Je li se u tom slučaju odredba
„Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član
određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati
posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelje.“ , odnosi na traženu
sposobnost.
Odgovor br. 3:
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više
podizvoditelja tada ispunjava Obrazac izjave o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvoditeljima.
Ukoliko ponuditelj ne namjerava dio ugovora dati u podugovor, tada mora dati izjavu da će cijeli
predmet ugovora izvesti samostalno vlastitim resursima.
Kao što je navedeno u odgovoru na pitanje pod rednim brojem 1, pravnu sposobnost dokazuju svi
članovi zajednice ponuditelja, a poslovnu zajednički. Sukladno čl. 70. st. 4. Zakona o javnoj nabavi
posjedovanje ovlaštenja ili dokaza članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti određeni
ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe
i/ili podizvoditelja.

Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave
Polača, 28.04.2016.
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