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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI 
Rijeka, Sveučilišna avenija 4 
Klasa: 404-04/12-01/16 
Urbroj: 2170-24-01-12-08 
Rijeka, 06. studenoga 2012. 
 
 
     GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU  
            PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA   
                             NADMETANJE 
                                                                                    -   s v i m a   - 
 
 
PREDMET: zahtjev za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije za nadmetanje za  
                    provedbu otvorenog postupka javne nabave radi nabave usluge fiksne  
                    telefonije. 
                    Evidencijski broj nabave: JN:02/12-MV 

 
 
 
I.  Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave s namjerom 

sklapanja okvirnog sporazuma broj 2012/S 002-0075009, objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave u Narodnim novinama dana 30. listopada 2012., a 29. listopada 
2012. poslan je na objavu. 
 
 
 II. Dana 05. studenoga 2012. i 06. studenoga 2012. godine kod Naručitelja su 
zaprimljene od strane zainteresiranih gospodarskih subjekta zahtjevi za 
objašnjenjem/izmjenom dokumentacije za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka 
javne nabave, radi nabave usluge fiksne telefonije. 
 

Naručitelj ovim putem daje objašnjenje dokumentacije za nadmetanje  koje  
dovode do izmjene dokumentacije za nadmetanje, te su stoga ugrađene  u prvotni tekst.   

 
 Naručitelj stavlja na raspolaganje novu dokumentaciju i objavljuje u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave  Obavijest o dodatnim informacijama vezanim uz 
promjene i produžuje rok za zaprimanje te otvaranje  ponuda do 23. studenoga 2012. 
godine u 12,00 sati. 
 
 
A.  Prijedlog prvog podnositelja zahtjeva za uklanjanjem, odnosno brisanjem 
uvjeta pozitivnog poslovanja u dijelu natječajne dokumentacije u odnosu na točku 
kojim je kao dokaz financijske sposobnosti tražen: 
 
 
“Ponuditelj mora, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti, dostaviti 
slijedeći dokaz i zadovoljiti tražene uvjete: 

 
- BON 1 za 2010. i za 2011. godinu.Gospodarski subjekt mora dokazati bonitet i 
ne smije biti u gubitku u posljednje 2 (dvije) godine. Traženim dokazom 
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ponuditelj dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje u prethodne dvije 
godine, na način da ne može dovesti u pitanje izvršenje svojih dvogodišnjih 
ugovornih obveza, a time u opasnost i funkcioniranje telekomunikacijskog 
sustava Naručitelja”. 

 
 
Navedeni dokaz ostaje nepromijenjen u dokumentaciji i pozivu za nadmetanje. 
 
 
Obrazloženje 
 

Naručitelj je pravna osoba koja djeluje u iznimno složenim organizacijskim i 
komunikacijskim uvjetima. Kroz ovaj otvoreni postupak javne nabave nabavlja se 
govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj mreži te bi svaki zastoj uzrokovao 
neprihvatljive poremećaje u funkcioniranju sustava Naručitelja. Sukladno odredbi članka 
69. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj može tražiti od natjecatelja ili 
ponuditelja da zadovolje minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti. 
Opseg informacija i minimalne razine sposobnosti iz članaka 71. i 72. istog Zakona koje 
se zahtijevaju za određeni ugovor moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni 
predmetu nabave odnosno grupi predmeta nabave u slučaju da je predmet nabave 
podijeljen na grupe. Minimalne razine sposobnosti navedene su u pozivu za nadmetanje 
i dokumentaciji za nadmetanje. Nadalje člankom 71. st. 1. točka 1. Zakona o javnoj 
nabavi propisano je da javni naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti 
gospodarskog subjekta koja se može dokazati, primjerice,  bilancom, računom dobiti i 
gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje 
propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Naručitelj  je zahtjev kojim od 
ponuditelja traži da u ponudi dostave BON 1 za 2010. i 2011. godinu, odredio sukladno 
citiranim odredbama Zakona o javnoj nabavi. Navedeno traženje nema diskriminirajuća 
obilježja, odnosno ne protivi se temeljnim načelima javne nabave reguliranim odredbom 
članka 3. Zakona o javnoj nabavi i to načelu tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije. 

Sukladno članku 71. st. 2. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj smatra da ovime nije 
doveo u neravnopravan položaj male i srednje gospodarske subjekte, jer se mogu 
osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovih 
međusobnih odnosa te dokazati sposobnost na primjeren i prihvatljiv način. Zajednica 
ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova  zajednice ponuditelja ili drugih 
subjekata. Dakle tekst ostaje nepromijenjen i u dokumentaciji i u pozivu za nadmetanje. 

 
 
Prvobitan tekst u dokumentaciji i pozivu za nadmetanje glasio je: 

 
-  Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj ne smije imati blokadu računa u 
prethodnih 6 mjesecu neprekidno više od 15 (petnaest) dana od dana  izdavanja, čime 
dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu i roku traženom predmetom 
nabave. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti 
dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati 
financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra 
prikladnim. U slučaju ponude zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su 
pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke. 
Zajednica ponuditelja može se osloniti na financijsku sposobnost članova zajednice 
ponuditelja. 
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 Tekst se mijenja i u natječajnoj dokumentaciji i pozivu, a vezano uz upit 
natjecatelja da je nejasno da li zajednica ponuditelja financijsku sposobnost 
dokazuje pojedinačno ili kumulativno i glasi:    
-  Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj ne smije imati blokadu računa u 
prethodnih 6 mjesecu neprekidno više od 15 (petnaest) dana od dana  izdavanja, čime 
dokazuje financijsku sposobnost obavljanja poslova u obimu i roku traženom predmetom 
nabave. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti 
dokument o financijskoj sposobnosti koji je javni naručitelj tražio, on može dokazati 
financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra 
prikladnim.  
Zajednica ponuditelja može se osloniti na financijsku sposobnost članova zajednice 
ponuditelja. 
 
B. Podnositelj zahtjeva navodi: 
 
 U odnosu na dio natječajne dokumentacije kojom se određuje rok početka pružanja 
usluga odnosno realizacije, podnositelj zahtjeva ističe kako Naručitelj nije uskladio 
natječajnu dokumentaciju, te unutar iste postoji nedvojbena kontradiktornost, koja 
možebitno utječe na nezakonitost cjelokupne natječajne dokumentacije. Naručitelj je u 
točki 7. natječajne dokumentacije propustio navesti i precizirati rok realizacije pružanja 
usluga. Naručitelj je u samom prijedlogu okvirnog sporazuma, konkretno u članku 5. 
Okvirnog sporazuma propisao: 
„Izvršitelj se obvezuje da će početi s izvršenjem usluga odmah po sklapanju 
dvogodišnjih ugovora za svaku uslugu na temelju Okvirnog sporazuma.“ 
Ujedno podnositelj zahtjeva smatra kako bi, uzimajući u obzir sveukupnu tržišnu situaciju 
primjereni rok realizacije bio 15 dana po sklapanju dvogodišnjeg ugovora na temelju 
Okvirnog sporazuma.  
 
  
Tekst se mijenja vezano uz upit podnositelja zahtjeva u točci II. Podtočka 7. 
natječajne dokumentacije i  članku 5 . Okvirnog sporazuma glasi: 
 
 
 
„7. Rok završetka usluge trajanje okvirnog sporazuma, te rok početka pružanja 
usluga 
Okvirni sporazum potpisuje se na rok od 2 (dvije) godine. Nakon sklapanja Okvirnog 
sporazuma, sklopit će se ugovor na dvije godine, koliko i traje okvirni sporazum. Izvršitelj 
se obvezuje da će početi s izvršenjem usluge najkasnije protekom 15 dana po sklapanju 
dvogodišnjeg ugovora za  usluge na temelju Okvirnog sporazuma.“ 
Prije potpisivanja ugovora ponuditelj  je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisivanja 
Okvirnog sporazuma dostaviti jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma. (točka VI/5. 
Dokumentacije). „ 
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Članak 5. Okvirnog sporazuma mijenja se i glasi: 
 

„IZVRŠITELJ se obvezuje da će početi s izvršenjem usluge najkasnije protekom 15 
dana po sklapanju dvogodišnjeg ugovora za  usluge na temelju ovog Okvirnog 
sporazuma.  
 
Mjesto izvršenja usluge je: 
 
Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka, Sveučilišna avenija 4.“ 
 
 
C. Podnositelj zahtjeva navodi: 
„U odnosu na točku IV. dokumentacije za nadmetanje Pravna i poslovna sposobnost, 
podnositelj zahtjeva predlaže izmjenu u odnosu na dostavu ovog dokaza sposobnosti od 
strane zajednice ponuditelja, budući da samo upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar zemlje sjedišta, članovi zajednice ponuditelja dokazuju 
pojedinačno, dok potvrdu o primitku prethodne obavijesti Hrvatske agencije za poštu i 
elektroničke komunikacije o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i 
usluga članovi zajednice ponuditelja dokazuju kumulativno.“ 
 
Tekst se mijenja i u natječajnoj dokumentaciji i u pozivu za nadmetanje i glasi: 
 
 
 
IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

 

 
Pravna i poslovna sposobnost: 
 
 
Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati sljedeće: 
  - Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta  
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom 
odgovarajućem registru zemlje sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s 
predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti: 
A) odgovarajući izvod ili 
B) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela  
 
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka 
postupka javne nabave. U slučaju ponude zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice 
obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke. 
 
-  Potvrda o primitku prethodne obavijesti Hrvatske agencije za poštu i 
elektroničke komunikacije o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža 
i usluga u svrhu dokaza da ponuditelj posjeduje određeno ovlaštenje koje mu je 
potrebno u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. U 
slučaju ponude zajednice ponuditelja, zajednica ponuditelja može se osloniti na 
poslovnu sposobnost zajednice ponuditelja. 
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D. Podnositelj zahtjeva navodi 
 
„U odnosu na točku 6. Ponudbenoga lista, podnositelj zahtjeva moli izmjenu 
istoga u skladu s člankom 15. Uredbe o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, obzirom da se cijena ponude piše 
samo brojkama.“ 
 
Tekst u Ponudbenom listu natječajne dokumentacije se mijenja sukladno predloženom i 
briše se iskazivanje cijene ponude u slovima. 
 
 
 
 Prijedlog drugog podnositelja zahtjeva za pojašnjenjem natječajne 
dokumentacije u odnosu na točku IV. Tehnička i stručna sposobnost odnosi se na 
dio teksta  koji glasi: „popis značajnih ugovora o isporuci robe“ i nastavno tome 
da  nije definiran potreban broj uredno izvršenih ugovora, odnosno da li je 
dovoljno da popis ugovora, prema zbroju vrijednosti ugovora, odgovara 
procijenjenoj vrijednosti nabave ovog postupka, neovisno o broju ugovora. 
 
Tekst u natječajnoj dokumentaciji i pozivu za nadmetanje se mijenja kako slijedi:“ popis 
značajnih ugovora o izvršenim uslugama“,  a  dokaz da je u posljednje tri godine 
uredno izvršio ugovore za davanje telekomunikacijske usluge u vrijednosti jednakoj ili 
većoj od procijenjene vrijednosti nabave, dodaje se:“neovisno o broj ugovora“ tako da 
glasi:“ 
 
  Tehnička i stručna sposobnost 
 
 
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji trebaju dostaviti sljedeće: 
 
- Popis značajnih ugovora o izvršenim uslugama  
Ponuditelj mora dostaviti popis značajnih ugovora o izvršenim uslugama, izvršenih u 
posljednje 3 godine, s iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane, 
naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Popis značajnih 
ugovora u privitku mora sadržavati: 
A) potvrdu o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja, ako je druga 
ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi ili 
B) potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta ili 
C) u nedostatku dokumenta pod b) izjavu gospodarskog subjekta o uredno ispunjenom 
ugovoru uz dokaz da je potvrda zatražena. 
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u posljednje 3 godine uredno 
izvršio ugovore za davanje telekomunikacijske usluge u vrijednosti jednakoj ili većoj od 
procijenjene vrijednosti nabave, neovisno o broju ugovora. 
Potvrde o uredno ispunjenom ugovoru izdaje, potpisuje i žigom ovjerava druga ugovorna 
strana (naručitelj), a mora sadržavati minimalne podatke iz obrasca „Potvrda o uredno 
ispunjenom ugovoru“ koja je sastavni dio ove DZN. 
Zajednica ponuditelja može se osloniti na tehničku i stručnu sposobnost članova 
zajednice ponuditelja. 

 

 




