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Zagreb, 9. svibnja 2013.
PREDMET: Zahtjev za prikupljanje ponuda

-

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine,

evidencijski broj nabave: 35-2013-M
- Prvo pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje, daje se
Hrvatska energetska regulatoma agencija je 8. svibnja 2013. zaprimila upit gospodarskog subjekta
koji je preuzeo Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz
Dodatka II. B - Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, evidencijski broj nabave 35-2013-M.
Na temelju clanka 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/2011), u vezi
Priloga 3. Zahtjeva za prikupljanje ponuda, narucitelj Hrvatska energetska regulatoma agencija daje
pojašnjenje.
1. Gospodarski subjekt postavio je upit vezano za Prilog 3. Zahtjeva. Citiramo u cijelosti:
lIU skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11) i Zahtjevomza prikupljanjeponudau postupkusklapanja
ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B, tražimo objašnjenje i dopunu Zahtjeva za nabavu "Tjelesna
zaštite osoba i imovine", objavljenog na Vašim internet stranicama dana 29.04.2013.
U tocki 5.1. Zahtjeva za prikupljanje ponuda narucitelj navodi da ce iskljuciti ponuditelja iz predmetnog
postupka javne nabave ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe
gospodarskog subjekta izrecena pravomocna osudujuca presuda zajedno ili više kaznenih dijela iz clanka 67.
st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11). Za dokazivanje istog, narucitelj je priložio obrazac "Izjave o
nekažnjavanju" u Zahtjevu.
S obzirom da u Republici Hrvatskoj nadležna tijela ne izdaju takvu vrstu potvrde, a sukladno Zakonu o javnoj
nabavi "ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi ciji je državljanin osoba koja je po zakonu
ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti, ili ih nije moguce
ishoditi ili oni ne obuhvacaju sva pobrojana kaznena dijela oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili
odgovarajucom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta iSDred
nadležne sudske ili UDravnevlasti ili biliežnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tiiela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta i/ili u državi cijije ta osoba državljanin", gospodarski subjekt žali ukazati narucitelju da
se izjava o nekažnjavanju koja je dana u prilogu dokumentacije ne može dati ispred bilježnika, jer se izjave
dane u zaDisnik Dred iavnim biliežnikom daju u drugacijem obliku propisanom zakonom i podzakonskim
aktima o javnom bilježništvu.
Naime, ovjera potpisa kod javnog bilježnika nije isto što i "izjava pod prisegom" dana ispred javnog bilježnika,
a kako to važeci Zakon o javnoj nabavi propisuje.
Zbog navedenog, gospodarski subjekt traži da narucitelj povuce obrazac izjave o nekažnjavanju,jer se takav
obrazac ne može dati kao izjava pod prisegom ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela, te da narucitelj pro piše da su ponuditelji dužni dostaviti izjavu o
nekažnjavanju sukladnu clanku 67. st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi."

Odgovor: Narucitelj izjavljuje da ce u svrhu dokazivanja da ne postoje okolnosti iz clanka 67. stavka
1. tocke 1. Zakona o javnoj nabavi prihvatiti i Izjavu o nekažnjavanju dostavljenu u obliku izjave na
kojoj je samo ovjeren potpis osobe za zastupanje kod javnog bilježnika kao i Izjavu danu ispred
javnog bilježnika. Obrazac iz Priloga 3. ovog Zahtjeva dan je kao ogledni primjerak Izjave.
2. Gospodarski subjekt postavio je upit vezano uz tocku 6.2.2. Zahtjeva. Citiramo u cijelosti:
" Utocki 6.2.2. narucitelj je propisao da su ponuditelji obvezni dostaviti Izjavugospodarskog subjekta o
raspolaganju osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost (Rješenje o položenom strucnom ispitu i
odgovarajuce iskaznice izdane od strane Ministarstva unutarnjih poslova, a sve sukladno Zakonu o privatnoj
zaštiti).
Gospodarski subjekt traži objašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda, obzirom da nije navedeno koji broj
rješenja je potrebno dostaviti uz traženu izjavu,te da lije potrebno dostaviti Rješenje o obavljanju poslova
zaštitara, ilizaštitarsku iskaznicu."

Odgovor: Narucitelj odgovara da je u svrhu dokazivanja tražene sposobnosti iz tocke 6.2.2. Zahtjeva
potrebno dostaviti samo Izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže s dovoljnim brojem osoba za
obavljanje predmeta nabave koji posjeduju strukovnu sposobnost.
S poštovanjem,
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