INSTITUT ZA FIZIKU
Bijenička cesta 46
10000 Zagreb
OIB: 77627408491
Klasa: 004-45/18-04/5/02
Ur. broj: 00-19-34
Temeljem članka 290. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016) i članka 19. i 24.
Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, dalje u tekstu
Pravilnik) te prema Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-03402/18-01/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave 20. veljače 2019.
godine, s kojom je poništena Odluka o odabiru za Grupu 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu KLASA: 00445/18-04/5/02 URBROJ: 001-02-18-13 od 18. prosinca 2018. godine, Naručitelj provodi ponovni pregled i
ocjenu ponuda te sastavlja

ZAPISNIK O PONOVLJENOM PREGLEDU I OCJENI PONUDA
u otvorenom postupku javne nabave Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF, predmet nabave
podijeljen je u dvije grupe, za
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
1. Naziv i sjedište naručitelja: Institut za fiziku, Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb
2. Predmet nabave ili grupa predmeta nabave: Vanjske stručne usluge za projekte CALT i KaCIF, predmet
nabave podijeljen je u dvije grupe
Grupa predmeta nabave:
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave ili grupe predmeta nabave:
Ukupna procijenjena vrijednost nabave za obje grupe: 545.840,00 kn
Procijenjena vrijednost nabave za Grupu 2:
Usluge stručnjaka za javnu nabavu: 254.000,00 kn
4. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave
5. Evidencijski broj nabave: VV-05/18
6. Datum slanja poziva na nadmetanje na objavu: 23.10.2018. godine
datum slanja Ispravka – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama na objavu: 29.10.2018.
7. Datum objave poziva na nadmetanje: 24.10.2018. godine
datum objave Ispravka – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama: 30.10.2018.
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8. Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: 2018/S 0F2-0029351
broj Ispravka – Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama iz EOJN RH: 2018/S F14-0030168
9. Datum početka ponovljenog pregleda i ocjene ponuda: 21. veljače 2019. godine
10. Naziv i sjedište svih ponuditelja za Grupu 2., prema redoslijedu zaprimanja ponuda:
R.
BR.

1.

2.

3.

4.

PONUDITELJ

PROJEKT JEDNAKO
RAZVOJ d.o.o.,
Petrovaradinska 1,
10000 Zagreb
DELOITTE d.o.o.,
Radnička 80, 10000
Zagreb
Odvjetnik DOMINIK
NIZIĆ, Palinovečka 49,
10000 Zagreb
Obrt za konzultantske
usluge SINTAGMA, vl.
Senka Vranić, Bana
Jelačića 14, 35430
Okučani

GRUPA

PONUDA

CIJENA
PONUDE (BEZ
PDV-a) HRK

Grupa 2. Usluge
stručnjaka za
javnu nabavu

2018/0336

239.000,00

UKUPNA
CIJENA
PONUDE
(SA PDVom) HRK
298.750,00

Grupa 2. Usluge
stručnjaka za
javnu nabavu
Grupa 2. Usluge
stručnjaka za
javnu nabavu
Grupa 2. Usluge
stručnjaka za
javnu nabavu

Institut za fiziku
19.11.2018.

199.494,00

249.367,50

20.11.18

250.000,00

312.500,00

138/18

216.350,00

270.437,50

11. Analitčki prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude (ako je primjenjivo):
GRUPA
Grupa 2
R.
BR.
1.

2.
3.
4.

TRAŽENO JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE
Garancija banke ili jamstvo u vidu novčanog pologa u iznosu od 7.000,00 kn
PONUDITELJ

GRUPA

PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o., Petrovaradinska 1,
10000 Zagreb

Grupa 2. Usluge stručnjaka za
javnu nabavu

DELOITTE d.o.o., Radnička 80,
10000 Zagreb
Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49, 10000 Zagreb
Obrt za konzultantske usluge
SINTAGMA, vl. Senka Vranić,

Grupa 2. Usluge stručnjaka za
javnu nabavu
Grupa 2. Usluge stručnjaka za
javnu nabavu
Grupa 2. Usluge stručnjaka za
javnu nabavu

DOSTAVLJENO JAMSTVO
ZA OZBILJNOST PONUDE
Novčani polog

Novčani polog
Novčani polog
Novčani polog
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Bana Jelačića 14, 35430
Okučani

12. Naziv ponuditelja koji nije dostavio ili nije dostavio valjano jamstvo (ako je primjenjivo):
13. Analitički prikaz traženih kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih
dokumenta (ESPD, dokazi):
Za Grupu 2.:

TRAŽENI KRITERIJ
Obvezne osnove
za isključenje
gospodarskog
subjekta:
Sukladno čl. 251.
ZJN - navedeni u
točki 3.1.1. DoN

Sukladno čl. 251.
ZJN - navedeni u
točki 3.1.2. DoN

Ponuditelj:
PROJEKT
JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o.,
Petrovaradinska
1, 10000 Zagreb

Ponuditelj:
DELOITTE d.o.o.,
Radnička 80,
10000 Zagreb

Ponuditelj:
Odvjetnik
DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49,
10000 Zagreb

DOSTAVLJENI
DOKUMENT

DOSTAVLJENI
DOKUMENT

DOSTAVLJENI
DOKUMENT

Ponuditelj:
Obrt za
konzultantske
usluge
SINTAGMA, vl.
Senka Vranić,
Bana Jelačića 14,
35430 Okučani
DOSTAVLJENI
DOKUMENT

ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s kaznenim
presudama

ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s kaznenim
presudama

ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s kaznenim
presudama

ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s kaznenim
presudama

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s plaćanjem
poreza ili
doprinosa za
socijalno
osiguranje

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s plaćanjem
poreza ili
doprinosa za
socijalno
osiguranje

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s plaćanjem
poreza ili
doprinosa za
socijalno
osiguranje

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
DIO III: Osnove za
isključenje,
Odjeljak A:
Osnove povezane
s plaćanjem
poreza ili
doprinosa za
socijalno
osiguranje
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Kriteriji za odabir
gospodarskog
subjekta (uvjeti
sposobnosti):
Sposobnost za
obavljanje
profesionalne
djelatnosti –
sukladno članku
257. stavak 1. ZJN
– navedeni u točki
4.1.1. DoN

Tehnička i stručna
sposobnost popis glavnih
usluga - sukladno
članku 268. stavak
1. točka 3. ZJN –
navedeni u točki
4.2.2.1. DoN

Tehnička i stručna
sposobnost podaci o
angažiranim
tehničkim
stručnjacima sukladno članku
268. stavak 1.
točka 4. ZJN –
navedeni u točki
4.2.2.2. DoN

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
A: sposobnost za
obavljanje
profesionalne
djelatnosti: točka
1

ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
A: sposobnost za
obavljanje
profesionalne
djelatnosti: točka
1

ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
A: sposobnost za
obavljanje
profesionalne
djelatnosti: točka
1

ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
A: sposobnost za
obavljanje
profesionalne
djelatnosti: točka
1

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
1 c)

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
1 c)

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
1 c)

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
1 c)

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
2

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
2

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
2

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
ESPD obrazac –
Dio IV: Kriteriji za
odabir
gospodarskog
subjekta, Odjeljak
C: Tehnička i
stručna
sposobnost: točka
2

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA

Ponuditelj
udovoljava
DA/NE: DA
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14. Naziv ponuditelja koji ne udovoljava za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem:
15. Prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti:
Grupa 2.
VALJANOST
PONUDA PREMA
OBLIKU,
SADRŽAJU I
CJELOVITOSTI:

1. Oblik
2. Sadržaj
3. Cjelovitost
Ponuda valjana
DA/NE

PROJEKT
JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o.,
Petrovaradinska
1, 10000 Zagreb

DELOITTE d.o.o.,
Radnička 80,
10000 Zagreb

+
+
+
DA

+
+
+
DA

Odvjetnik
DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49,
10000 Zagreb

+
+
+
DA

Obrt za
konzultantske
usluge
SINTAGMA, vl.
Senka Vranić,
Bana Jelačića 14,
35430 Okučani
+
+
+
DA

16. Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih
specifikacija za Grupu 2:
GRUPA 2.

PONUDA

PONUDITELJ

Grupa2. Usluge
stručnjaka za javnu
nabavu

2018/0336

PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o., Petrovaradinska 1,
10000 Zagreb

Grupa2. Usluge
stručnjaka za javnu
nabavu

Institut za fiziku 19.11.2018.

DELOITTE d.o.o., Radnička
80, 10000 Zagreb

ANALIZA
PONUDA
Dostavljena
ponuda
zadovoljava
zahtjeve
naručitelja u
pogledu
predmeta nabave
i tehničkih
specifikacija
Dostavljena
ponuda
zadovoljava
zahtjeve
naručitelja u
pogledu
predmeta nabave
i tehničkih
specifikacija
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Grupa2. Usluge
stručnjaka za javnu
nabavu

20.11.18

Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49, 10000
Zagreb

Grupa2. Usluge
stručnjaka za javnu
nabavu

138/18

Obrt za konzultantske
usluge SINTAGMA, vl.
Senka Vranić, Bana Jelačića
14, 35430 Okučani

Dostavljena
ponuda
zadovoljava
zahtjeve
naručitelja u
pogledu
predmeta nabave
i tehničkih
specifikacija
Dostavljena
ponuda
zadovoljava
zahtjeve
naručitelja u
pogledu
predmeta nabave
i tehničkih
specifikacija

17. Podaci o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije za Grupu 2. (ako ih je bilo):
Dopisom od 27. studenog 2018. godine, Klasa: 004-45/18-04/5/02, Ur.broj: 001-02-18-5 traženo je
razjašnjenje ponude ponuditelja Deloitte d.o.o za Grupu 2.
Ponuditelj je dostavio razjašnjenje ponude u ostavljenom roku.
Nastavno na rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/1801/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave 20. veljače 2019. godine,
s kojom je poništena Odluka o odabiru za Grupu 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu koja je bila predmet
žalbenog postupka pred istim Tijelom, Naručitelj je izvršio ponovljeni pregled i ocjenu ponuda.
Točkom 6.6. Dokumentacije o nabavi - Kriterij za odabir ponude za Grupu 2 – propisano je da za
dokazivanje specifičnog iskustva ključnog stručnjaka koje je predmet bodovanja, gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja sljedeću Izjavu Gospodarskog subjekta za Stručnjaka za javne nabave.
Izjava mora sadržavati podatke o postupku nabave – vrsta postupka, predmet nabave, vrijednost,
primjenjivi propisi, podaci o javnom naručitelju, broj objave, trajanje postupka nabave, pregled aktivnosti
koje je stručnjak izvršio. Izjava mora sadržavati i kontakt podatke javnog naručitelja ili kontakt podatke
poslodavca stručnjaka/naručitelja usluge, a kako bi Naručitelj bio u mogućnosti provjeriti točnost navoda
u Izjavi.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-28
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Općine Okučani.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
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Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-27
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Općine Rešetari.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-26
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-25
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-24
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Općina Pušća.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-23
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Senke Vranić u
postupcima javne nabave Opća bolnica Nova Gradiška.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-21
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Stane Dolenac u
postupcima javne nabave Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije RERA SD.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-22
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Stane Dolenac u
postupcima javne nabave Hrvatska pošta d.d.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-20
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Dominika Nizića
u postupcima javne nabave Općina Bednja.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru poslao Dopis KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-19
od 4. ožujka 2019. sa zahtjevom za potvrdom o sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu Gorana Karačića
u postupcima javne nabave Grad Zagreb.
Javni naručitelj/naručitelj usluge je dostavio odgovor u ostavljenom roku.
Prije donošenja Odluke o odabiru, a nakon rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
KLASA: UP/II-034-02/18-01/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave
20. veljače 2019. godine, a nastavno na činjenicu da je tijekom postupka nabave istekao rok valjanosti
ponude te da je člankom 280. stavak 9. ZJN 2016 propisano da ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka
valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude,
Naručitelj je dana 14. ožujka 2019. godine zatražio od ponuditelja Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000
Zagreb zahtjevom KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-30 produženje roka valjanosti ponude.
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Ponuditelj Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb pravovremeno je dana 18. ožujka 2019. godine
putem EOJN RH dostavio traženo.
Prije donošenja Odluke o odabiru, a nakon rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
KLASA: UP/II-034-02/18-01/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave
20. veljače 2019. godine, a nastavno na činjenicu da je tijekom postupka nabave istekao rok valjanosti
ponude te da je člankom 280. stavak 9. ZJN 2016 propisano da ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka
valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude,
Naručitelj je dana 14. ožujka 2019. godine zatražio od ponuditelja Odvjetnik Dominik Nizić, Palinovečka 49,
10000 Zagreb zahtjevom KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-32 produženje roka valjanosti
ponude. Ponuditelj Odvjetnik Dominik Nizić, Palinovečka 49, 10000 Zagreb pravovremeno je dana 15.
ožujka 2019. godine putem EOJN RH dostavio traženo.
Prije donošenja Odluke o odabiru, a nakon rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
KLASA: UP/II-034-02/18-01/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave
20. veljače 2019. godine, a nastavno na činjenicu da je tijekom postupka nabave istekao rok valjanosti
ponude te da je člankom 280. stavak 9. ZJN 2016 propisano da ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka
valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude,
Naručitelj je dana 14. ožujka 2019. godine zatražio od ponuditelja Projekt jednako razvoj d.o.o.,
Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb zahtjevom KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-19-33 produženje
roka valjanosti ponude. Ponuditelj Projekt jednako razvoj d.o.o., Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb
pravovremeno je dana 14. ožujka 2019. godine putem EOJN RH dostavio traženo.
Prije donošenja Odluke o odabiru, a nakon rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
KLASA: UP/II-034-02/18-01/1149, URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave
20. veljače 2019. godine, a nastavno na činjenicu da je tijekom postupka nabave istekao rok valjanosti
ponude te da je člankom 280. stavak 9. ZJN 2016 propisano da ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka
valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude,
Naručitelj je dana 14. ožujka 2019. godine zatražio od ponuditelja Sintagma, obrt za konzultantske usluge
vl. Senka Vranić, Bana Jelačića 14, 35430 Okučani zahtjevom KLASA: 004-45/18-04/5/02 URBROJ: 00-1931 produženje roka valjanosti ponude. Ponuditelj Sintagma, obrt za konzultantske usluge vl. Senka Vranić,
Bana Jelačića 14, 35430 Okučani pravovremeno je dana 15. ožujka 2019. godine putem EOJN RH dostavio
traženo.

18. Prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije o nabavi (ako ih je bilo)
Grupa 2.
Ponuditelj:
PROJEKT
JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o.,
Petrovaradinska
1, 10000 Zagreb

Ponuditelj:
DELOITTE d.o.o.,
Radnička 80,
10000 Zagreb

Ponuditelj:
Odvjetnik
DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49,
10000 Zagreb

Ponuditelj:
Obrt za
konzultantske
usluge
SINTAGMA, vl.
Senka Vranić,
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R.BR.
1.

UVJET
Izjava za
stručnjaka za
javne nabave

DOSTAVLJENO
DA

DOSTAVLJENO
DA

DOSTAVLJENO
DA

Bana Jelačića 14,
35430 Okučani
DOSTAVLJENO
DA

19. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama (ako ih je bilo):
Pri pregledu dostavljene ponude broj: Institut za fiziku 19.11.2018. od 19.11.2018. ponuditelja Deloitte
d.o.o., Radnička 80, 10000 Zagreb, naručitelj je uočio računsku pogrešku u troškovniku i ponudbenom listu
dostavljene ponude te je dana 5.12.2018. godine putem EOJN RH od ponuditelja zatražio prihvat ispravka
računske pogreške.
Ponuditelj je u ostavljenom roku prihvatio ispravak računske pogreške.
20. Razlog za odbijanje ponude za koju je ocijenjeno da je izuzetno niska (ako je primjenjivo):
21. Naziv ponuditelja čija ponuda se odbija se odbija na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te
obrazloženje razloga za njeno odbijanje:
22. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude po ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda:
GRUPA 2.
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu su određeni slijedeći kriteriji i
ponderi (cijena ponude 20% i iskustvo stručnjaka za javnu nabavu 80%) u nastavku:

Kriterij

Relativni značaj

Maksimalni broj
bodova

1. Cijena ponude (C)
2. Iskustvo stručnjaka za javnu nabavu (I)
Ukupno (U)

20%
80%
100%

20
80
100

Kriterij 1. – Cijena (C)
Maksimalni broj bodova (20) dodijelit će se ponudi s najnižom ukupnom cijenom, dok će se ostalim
ponudama dodijeliti bodovi sukladno sljedećoj formuli:
C = (Cmin/Cp) * 20
C – broj bodova koji je ponuda dobila za cjenovni kriterij (cijeli broj, bez decimala, s tim da se iznos jednak
ili iznad 0,5 zaokružuje na veći broj)
Cmin – cijena najniže ponude
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Cp – cijena ponude koja je predmet ocjene
20 – maksimalni broj bodova za cjenovni kriterij
R.BR. PONUDA

1.

2018/0336

2.

Institut
za
19.11.2018.

3.

20.11.18

3.

138/18

PONUDITELJ

IZRAČUN: C = (Cmin/Cp) * 20

BROJ
BODOVA
(C)
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PROJEKT
JEDNAKO
RAZVOJ d.o.o.,
Petrovaradinska
1, 10000 Zagreb
fiziku DELOITTE d.o.o.,
Radnička 80,
10000 Zagreb

C=(199.494,00/239.000,00)*20=
16,69

Odvjetnik
DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49,
10000 Zagreb
Obrt za
konzultantske
usluge
SINTAGMA, vl.
Senka Vranić,
Bana Jelačića 14,
35430 Okučani

C=(199.494,00/250.000,00)*20=
15,96

16

C=(199.494,00/216.350,00)*20=
18,44

18

20
C=(199.494,00/199.494.000,00)*20=
20

Kriterij 2. – Iskustvo stručnjaka za javne nabave (I)
Specifično iskustvo stručnjaka/
stručnjak za javnu nabavu
1. Broj provedenih postupaka javne nabave
radova, roba ili usluga provedenih po
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u
kojima je stručnjak sudjelovao

Kriterij/bodovanje

1 – 3 nabava = 8 bodova
4 – 7 nabava = 16 bodova
8 – 11 nabava = 24 boda
12 – 15 nabava = 32 boda
16 nabava i više = 40 bodova
2. Broj provedenih postupaka javne nabave u 1 postupak = 4 boda
kojima je predmet nabave bila tehnička ili 2 postupka = 8 bodova
znanstvena oprema (isključujući postupke 3 postupka = 12 bodova
javne nabave iz točke 1.)
4 postupka = 16 bodova
5 i više postupaka = 20 bodova

Ukupno
bodova
40

20
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3. Broj provedenih postupaka javne nabave u
kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00
kn bez PDV-a (isključujući postupke javne
nabave iz točke 1.)

1 projekt = 5 bodova
2 projekata = 10 bodova
3 projekata = 15 bodova
4 projekta = 20 bodova

20

Za dokazivanje specifičnog iskustva ključnog stručnjaka koje je predmet bodovanja, gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja Izjavu Gospodarskog subjekta za Stručnjaka za javne nabave.
Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/18-01/1149,
URBROJ: 354-01/19-7 od 14. veljače 2019. godine, datum javne objave 20. veljače 2019. godine, poništena
je Odluka o odabiru za Grupu 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu koja je bila predmet žalbenog postupka
pred istim Tijelom te se predmet vraća Naručitelju na ponovno postupanje.
U navedenom Rješenju, između ostalog, navodi se kako je Naručitelj točkom 6.6. Dokumentacije o nabavi
propisao da se - 'Pod sudjelovanjem stručnjaka u provođenju postupka javne nabave smatraju sljedeće
aktivnosti: izrada dokumentacije o nabavi i izrada nacrta ugovora o nabavi, sudjelovanje u pripremi
odgovora na pitanja i zahtjeva za pojašnjenjima, sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda, pregledu i
ocjeni ponuda, donošenju odluke o odabiru te sudjelovanje u žalbenom postupku, a sve do trenutka
izvršnosti odluke o odabiru.' Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave zauzela je stav da se
navedena odredba mora tumačiti kumulativno na način da je predloženi stručnjak morao vršiti sve
aktivnosti koje su propisane da će se smatrati sudjelovanjem u postupku javne nabave te da se samo
postupci u kojima je predloženi stručnjak sudjelovao kumulativno u svim aktivnostima na opisani način
mogu bodovati.
Nadalje, odredbom članka 285. stavak 3. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj mora odrediti kriterije
za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija
dostavljenih od ponuditelja, a u slučaju dvojbe mora učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i
dokaza u ponudi. Obzirom je žalitelj osporio točnost određenih podataka iz Izjava gospodarskih subjekata
za stručnjake za javne nabave, proizlazi da Naručitelj nije izvršio provjeru navedenih podataka.
Slijedom navedenog, Naručitelj je u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda provjeravao točnost
navoda ponuditelja iz dostavljenih Izjava Gospodarskog subjekta za Stručnjaka za javne nabave, uvidom u
javne podatke iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih Novina kao i upitima zatraženim od javnih
naručitelja/naručitelja usluge, a kako bi Naručitelj bio u mogućnosti provjeriti točnost navoda u Izjavi.
Naručitelj je bodovao postupke u kojima je predloženi stručnjak sudjelovao u svim aktivnostima
propisanim točkom 6.6 Dokumentacije o nabavi (izrada dokumentacije o nabavi i izrada nacrta ugovora o
nabavi, sudjelovanje u pripremi odgovora na pitanja i zahtjeva za pojašnjenjima, sudjelovanje u postupku
otvaranja ponuda, pregledu i ocjeni ponuda, donošenju odluke o odabiru te sudjelovanje u žalbenom
postupku) te shodno navedenom nije bodovao postupke koji su rezultirali Odlukom o poništenju postupka
budući u navedenim postupcima predloženi stručnjak nije bio u mogućnosti sudjelovati u svim pobrojanim
aktivnostima kao što su primjerice pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru.
Ukoliko iz javno dostupnih registara (EOJN NN) proizlazi da je predloženi stručnjak sudjelovao u postupku
javnog otvaranja ponuda i postupku pregleda i ocjene (javno objavljeni Zapisnici o otvaranju ponuda i
Zapisnici o pregledu i ocjeni) te ukoliko se u Izjavi Gospodarskog subjekta za Stručnjaka za javne nabave
dostavljenog uz ponudu navode ostale tražene aktivnosti, Naručitelj je predloženim postupcima javne
nabave dodijelio bod. Ukoliko iz javno dostupnih registara (EOJN NN) proizlazi da predloženi stručnjak nije
11

sudjelovao i u postupku javnog otvaranja ponuda i u postupku pregleda i ocjene (nije navedeno njegovo
ime u javno objavljenim Zapisnicima), sukladno tumačenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne
nabave, naručitelj predložene postupke javne nabave nije bodovao obzirom da nije ispunjen uvjet
kumulativnosti. U slučaju dvojbe ili ukoliko podaci nisu bili javno dostupni, naručitelj je zatražio potvrdu o
sudjelovanju stručnjaka za javnu nabavu od javnih naručitelja/naručitelja usluge ponuditelja.

1. Projekt jednako razvoj d.o.o.
Ponuditelj je u ponudi dostavio Izjavu za stručnjaka za javnu nabavu za Stanu Dolenac. U Izjavi za svaki
postupak javne nabave navodi opis provedenih aktivnosti. Naručitelj je točkom 6.6. Dokumetacije o nabavi
tražio da Izjava mora sadržavati podatke o postupku nabave – vrsta postupka, predmet nabave, vrijednost,
primjenjivi propisi, podaci o javnom naručitelju, broj objave, trajanje postupka nabave, pregled aktivnosti
koje je stručnjak izvršio.
Pod sudjelovanjem stručnjaka u provođenju postupka javne nabave smatraju se slijedeće aktivnosti:
izrada dokumentacije o nabavi i izrada nacrta ugovora o nabavi, sudjelovanje u pripremi odgovora na
pitanja i zahtjeva za pojašnjenjima, sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda, pregledu i ocjeni ponuda,
donošenju odluke o odabiru te sudjelovanje u žalbenom postupku, a sve do trenutka izvršnosti odluke o
odabiru.
Ponuditelj je u Izjavi pod pojedinim postupcima naveo samo dio traženih aktivnosti – primjerice samo
izradu dokumetacije ili savjetovanje u izradi DoN (prva kategorija postupaka pod rednim brojem 5. – Izrada
dokumentacije, pod rednim brojem 7., - Izrada dokumentacije, pod rednim brojem 8. – savjetovanje u
izradi DoN, pod rednim brojem 9. – savjetovanje u izradi DoN, pod rednim brojem 11. – savjetovanje u
izradi DoN, pod rednim brojem 12. – savjetovanje u izradi DoN, pod rednim brojem 14. – savjetovanje u
izradi DoN, pod rednim brojem 15. – savjetovanje u izradi DoN: druga kategorija postupaka pod rednim
brojem 2. – izrada dokumentacije o nabavi). Sukladno tumačenju iz rješenja Državne komisije za kontrolu
postupaka javne nabave, sukladno točki 6.6. DoN, sve pobrojane aktivnosti su obvezni dio Izjave
gospodarskog subjekta te nenavođenjem svih traženih aktivnosti, ponuditelj PJR d.o.o. nije postupio
sukladno članku 280. stavku 4. ZJN 2016 odnosno pri izradi ponude ponuditelj se nije pridržavao zahtjeva
i uvjeta iz dokumentacije o nabavi. Nastavno, Državna komisija za kontrolu javne nabave je tumačenja kako
ostale navedene aktivnosti iz Izjave – provedba postupka javne nabave od izrade dokumetacije do
donošenja odluke, izrada dokumentacije do donošenja odluke, savjetovanje do donošenja odluke – u
konkretnom slučaju predstavljaju sudjelovanje u postupcima pregleda i ocjene ponuda i donošenje odluke
o odabiru te sudjelovanja u žalbenom postupku, u smislu propisanih aktivnosti dokumentacijom o nabavi
Naručitelja.
Stoga je navedene aktivnosti – provedba postupka javne nabave od izrade dokumentacije do donošenja
odluke kao i Izrada dokumentacije do donošenje odluke – naručitelj uzeo u obzir prilkom bodovanja u
smislu propisanih aktivnosti iz naručiteljeve Dokumentacije o nadmetanju, a temeljem Rješenje Državne
komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
Slijedom navedenog, postupci javne nabave ocijenjeni su kako slijedi:
Broj provedenih postupaka javne nabave radova, roba ili usluga provedenih po kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude u kojima je stručnjak sudjelovao
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1. Naručitelj Grad Šibenik, predmet nabave – Nabava usluge stručnog nadzora prema FIDIC-u i
koordinatora II zaštite na radu, broj nabave: 2018/S 0F2-0000156 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena
stručnjakinja sudjelovala je u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije
ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
2. Naručitelj Grad Vinkovci, predmet nabave – Grupa 1. Nabava usluge stručnog nadzora, Grupa 2. Nabava
usluge projektantskog nadzora, broj nabave: 2018/S 0F2-0011803 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena
stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije
ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
3. Naručitelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, predmet nabave – Usluga obuke za unapređenje
općih i specifičnih znanja i vještina državnih i javnih službenika koji rade na EU poslovima u Zagrebu i
Bruxellesu, broj nabave: 2018/S F14-0020102 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno
objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u
pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno
objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet
kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
4. Naručitelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, predmet nabave – Agencijske usluge organizacije
edukacije u Zagrebu i Bruxellesu, broj nabave: 2018/S 129-294353 (2018/S 0F2-0017757 – ne priznaje se,
predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime.
Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom
da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
5. Naručitelj Veleučilište u Šibeniku, predmet nabave – Tehnička pomoć za upravljanje projektom, broj
nabave: 2017/S 0F2-0015956 – priznaje se, u Izjavi gospodarskog subjekta pod pregled aktivnosti koje je
stručnjak izvršio navedena je samo izrada dokumentacije. Međutim, stručnjakinja za javnu nabavu
sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njezino ime. Ujedno je navedeno da je stručnjakinja bila član Stručnog povjerenstva imenovanog od javnog
naručitelja, čime je ispunjen uvjet kumulativnosti te se postupak priznaje.
6. Naručitelj Veleučilište u Šibeniku, predmet nabave – Usluge voditelja projekta izgradnje, broj nabave:
2017/S 0F2-0023009 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta pod pregled aktivnosti koje je stručnjak izvršio navodi se provedba postupka javne
nabave od izrade dokumentacije do donošenja odluke.
13

7. Naručitelj Veleučilište u Šibeniku, predmet nabave – Grupa 1. Nabava usluge izrade glavnog i izvedbenog
projekta i nabava usluge projektantskog nadzora, Grupa 2. Nabava usluge izrade izvedbenog projekta
unutrašnjeg uređenja, broj nabave: 2018/S 0F2-0004276 – priznaje se, u Izjavi gospodarskog subjekta pod
pregled aktivnosti koje je stručnjak izvršio navedena je samo izrada dokumentacije. Međutim, stručnjakinja
za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima je navedeno njezino ime. Ujedno je navedeno da je stručnjakinja bila član Stručnog povjerenstva
imenovanog od javnog naručitelja, čime je ispunjen uvjet kumulativnosti te se postupak priznaje.
8. Naručitelj Hrvatski zavod za hitnu medicinu, predmet nabave – Modeli za vježbanje kliničkih vještina
(prvi postupak), broj nabave: 2018/S 0F2-0020450 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu
nabavu nije sudjelovala je u postupku pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Zapisnik o javnom
otvaranju ponuda nije dostupan na EOJN-u.
9. Naručitelj Hrvatski zavod za hitnu medicinu, predmet nabave – Modeli za vježbanje kliničkih vještina
(drugi postupak), broj nabave: 2018/S F14-0028118 (2018/S 0F2-0028118) – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što
je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima nije navedeno njezino ime.
10. Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA SD, predmet nabave –
Usluge informiranja i edukacije potencijalnih prijavitelja i korisnika EU projektata, broj nabave: 2017/S 0F20011189 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja
ponuda, ali ne kao ovlašteni predstavnik naručitelja te je sudjelovala u postupku pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. Obzirom na dvojbu vezano za sudjelovanje na otvaranju
ponuda, zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja
usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske
županije RERA SD), naručitelj je potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim
aktivnostima postupka javne nabave.
11. Naručitelj Ministarstvo rada i mirovinskog osiguranja, predmet nabave – Usluga izrade Ankete o
standardu zanimanja i Smjernica za izradu standarsda zanimanja te edukacije i potpore predlagateljima
standarda zanimanjai, broj nabave: 2018/S 0F2-0021434 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za
javnu nabavu nije sudjelovala u postupku pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Zapisnik o javnom
otvaranju ponuda nije dostupan u EOJN NN.
12. Naručitelj Opća bolnica Gospić, predmet nabave – Stručni nadzor te projektanstki nadzor nad
izvođenjem radova na rekonstrukciji operacijskog bloka kirurškog odjela Opće bolnice Gospić i izgradnja
dnevne bolnice Opće bolnice Gospić, broj nabave: 2018/S F14-0018036 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda niti u postupku pregleda i
ocjene ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni koji su javno
objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njezino ime.
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13. Naručitelj Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, predmet nabave – Nabava usluga vezanih uz
promotivne aktivnosti projekta, broj nabave: 2018/S 0F2-0007917 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda niti u postupku pregleda i
ocjene ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni koji su javno
objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njezino ime.
14. Naručitelj Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, predmet nabave – Nabava usluge izrade
projektne dokumentacije, razvoja sadržaja i nadzora, broj nabave: 2018/S 0F2-0014211 – ne priznaje se,
predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda niti u postupku
pregleda i ocjene ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njezino ime.
15. Naručitelj Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, predmet nabave – Oprema za provođenje
aktibvnosti u svrhu poticanja dolazaka posjetitelja, broj nabave: 2018/S 0F2-0024706 – ne priznaje se,
predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda niti u postupku
pregleda i ocjene ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njezino ime.
16. Naručitelj Grad Sisak, predmet nabave – Izrada izvedbenih projekata za rekonstrukciju rekreacijskog
centra 'Zibel' u gradu Sisku te izvođenje potrebnih radova po sistemu 'ključ u ruke' po Projektnom zadatku,
broj nabave: 2017/S 0F2-0016944 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu je sudjelovala
u postupku pregleda i ocjene ponuda, no nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička ili znanstvena
oprema
1. Naručitelj Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, predmet nabave – Nabava opreme UHPLC Grupa 1 UHPLC sustav za analizu fuorescentno obilježenih glikana Grupa 2 - UHPLC kromatograf, broj nabave:
2018/S 0F2-0012633 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u
postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN
NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni
ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali
nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne
priznaje.
2. Naručitelj Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., predmet nabave – Nabava uređaja za detekcju
eksploziva, broj nabave: 2018/S 0F5-0011939 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda niti u postupku pregleda i ocjene ponuda, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima
nije navedeno njezino ime.
3. Naručitelj Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, predmet nabave – Nabava osobnih računala, broj
nabave: 2018/S 0F2-0022530 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino
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ime. U Izjavi gospodarskog subjekta pod pregled aktivnosti koje je stručnjak izvršio navodi se provedba
postupka javne nabave od izrade dokumentacije do donošenja odluke.
4. Naručitelj Hrvatska pošta d.d., predmet nabave – Nabava sustava za automatsko sortiranje pošiljaka
(SASP), broj nabave: 2016/S 005-0011717 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije
navedena u postupku otvaranja ponuda, a zapisnik o javnom otvaranju ponuda u EOJN NN nije potpisan.
Zapisnik o pregledu i ocjeni nije javno objavljen. Obzirom na dvojbu vezano za sudjelovanje na otvaranju
ponuda, zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja
usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Hrvatska pošta d.d.), naručitelj je potvrdio kako je predloženi
stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave osim u fazi postupka javnog
otvaranja ponuda.
5. Naručitelj Hrvatska pošta d.d., predmet nabave – Nabava mrežne opreme, broj nabave: 2016/S 0050018912 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja
ponuda, ali zapisnik o javnom otvaranju ponuda u EOJN NN nije potpisan. Zapisnik o pregledu i ocjeni nije
javno objavljen. Obzirom na dvojbu vezano za sudjelovanje na otvaranju ponuda, zatražena je potvrda o
sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Hrvatska pošta d.d.), naručitelj je potvrdio kako je predloženi stručnjak
sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a
1. Naručitelj Grad Vinkovci, predmet nabave – Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stambene zgrade uz
zgradu Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, broj nabave: 2018/S 0F2-0008223 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena
stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije
ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
2. Naručitelj Grad Šibenik, predmet nabave – Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut, broj nabave:
2018/S 0F2-0000055 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u
postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju koji je javno objavljen u EOJN NN, a u
kojem nije navedeno njezino ime. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što
je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije
sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
3. Naručitelj Grad Šibenik, predmet nabave – Izgradnja Centra za nove tehnologije Trokut (drugi put), broj
nabave: 2018/S 0F2-0009280 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju koji je javno objavljen u EOJN NN, a
u kojem nije navedeno njezino ime. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što
je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije
sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
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4. Naručitelj Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, predmet nabave – Nabava radova izgradnje Centra
za posjetitelje, nabava i postavljanje signalizacije na prilazne ceste prema Parku prirode Lonjsko polje, broj
nabave: 2018/S F14-0022420 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
u postupku otvaranja ponuda niti u postupku pregleda i ocjene ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije
navedeno njezino ime.
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
Ponuditelj:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.,
Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb
Specifično iskustvo stručnjaka/
stručnjak za javnu nabavu
1. Broj provedenih postupaka javne nabave
radova, roba ili usluga provedenih po
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u
kojima je stručnjak sudjelovao
2. Broj provedenih postupaka javne nabave
u kojima je predmet nabave bila tehnička ili
znanstvena oprema (isključujući postupke
javne nabave iz točke 1.)
3. Broj provedenih postupaka javne nabave
u kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00
kn bez PDV-a (isključujući postupke javne
nabave iz točke 1.)

Ponuda:
2018/0336
Kriterij/bodovanje
4 nabave

Ukupno
bodova (I)
16

2 postupka

8

0 projekata

0
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2. Deloitte d.o.o.
Ponuditelj je u ponudi dostavio Izjavu o raspolaganju stručnjakom za javnu nabavu za Gorana Karačića od
14.11.2018. U Izjavi ponuditelj izjavljuje kako je predloženi stručnjak sudjelovao u preko 50 otvorenih
postupaka javne nabave radova, roba ili usluga provedenih po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude,
u preko 10 otvorenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička i znanstvena
oprema te u preko 10 otvorenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a.
Uz Izjavu o raspolaganju stručnjakom za javnu nabavu ponuditelj je priložio životopis predloženog
stručnjaka koji sadrži pobrojane otvorene postupake javne nabave i to pod točkom
1. Broj provedenih postupaka javne nabave radova, roba ili usluga provedenih po kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude u kojima je stručnjak sudjelovao – 110 postupaka
2. Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička ili znanstvena
oprema (isključujući postupke javne nabave iz točke 1.) – 26 postupaka
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3. Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a (isključujući postupke javne nabave iz točke 1.) – 13 postupaka,
te pregled aktivnosti koje je stručnjak izvršio, predmet nabave i vrijednost za svaki pojedini postupak, ali
bez broja objave, vrste postupka, trajanja postupka nabave kao ni kontakt podataka naručitelja usluge, a
kako bi Naručitelj bio u mogućnosti provjeriti točnost navoda u Izjavi.
Budući je utvrđeno kako Izjava o raspolaganju stručnjakom za javnu nabavu i Životopis predloženog
stručnjaka koji su dostavljeni u ponudi sadrže broj provedenih otvorenih postupaka javne nabave, pregled
aktivnosti koje je stručnjak izvršio, predmet nabave i vrijednost za svaki pojedini postupak, ali ne sadrže
broj objave, vrstu postupka, trajanje postupka nabave kao ni kontakt podatke, naručitelj je sukladno članku
293. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi Zahtjevom za upotpunjavanjem ponude od 27.11.2018. zatražio od
ponuditelja da dopuni Izjavu s podacima o broju objave, vrsti postupka, trajanju postupka kao i s kontakt
podacima za svaki postupak javne nabave na koji se poziva kao dokaz za ispunjavanje kriterija za odabir
ponude, a upravo kako bi naručitelj mogao provjeriti navode iz Izjave.
Ponuditelj je dostavio dopunjenu Izjavu od 29.11.2018. godine koju je dopunio sa zatraženim podacima,
temeljem koje je razvidno da je za kriterij 1. (postupci javne nabave po kriteriju ekonomski najpovoljnije
ponude) dostavio tražene podatke za 32 postupka javne nabave, pojedinačno nabrojane, a koji postupci
su navedeni i u prvotno dostavljenoj Izjavi, kako je to gore opisano.
Za kriterij 2. (postupci javne nabave u kojima je predmet nabave tehnička ili znanstvena oprema )
ponuditelj je u dopunjenoj Izjavi dostavio podatke o ukupno 21 postupku javne nabave, pojedinačno
pobrojani, od kojih 21 postupaka je ukupno 16 postupaka prikazano i u prvotnoj Izjavi, kako je gore
opisano, i u dopunjenoj Izjavi.
Za kriterij 3. (postupci javne nabave u kojima su predmet javne nabave građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a) ponuditelj u dopunjenoj Izjavi dostavio podatke za ukupno 10
postupaka javne nabave, od kojih 10 postupaka je ukupno 4 postupka prikazano i u prvotnoj Izjavi , kako
je gore opisano, i u dopunjenoj Izjavi.
Obzirom je temeljem obrazloženja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iz Rješenja od
dana 14.veljače 2019. godine razvidno kako je kod ocjene prvotne i dopunjene Izjave u ovoj pravnoj stvari
odlučna činjenica da je Naručitelj obvezan utvrditi koji su postupci javne nabave prikazani i u prvotnoj Izjavi
i u dopunjenoj, a sve u cilju identifikacije postupaka, Naručitelj je za kriterij 1. ocijenio ukupno 32 postupka
javne nabave, za kriterij 2. ukupno 16 postupaka javne nabave, dok je za kriterij 3. ocijenio ukupno 4
postupka javne nabave. Svi postupci koji su ocijenjeni prikazani su i u prvotnoj i u dopunjenoj izjavi. Ostali
postupci nisu ocijenjeni obzirom se isti ne nalaze na obje Izjave, a kako to nalaže stav Državne komisije za
kontrolu postupaka javne nabave.
Osim toga, odredba članka 293. stavka 2 ZJN propisuje da dopuna, upotpuna ili dostava nužnih informacija
ili dokumentacije ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim
predmetom nabave.
Obzirom da Naručitelj nije želio ocjenjivati nove ili drugačije postupke javne nabave iz dopunjene izjave, a
koje nisu bile dostavljene u Izjavi uz ponudu, i tako dovesti do eventualnog pregovaranja u vezi s kriterijima
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za odabir ponude, Naručitelj je, a kako je već istaknuto, uzeo u obzir samo popis postupaka po kriterijima
iz prve Izjave o raspolaganju stručnjakom za javnu nabavu od 14.11.2018. (dostavljene uz ponudu), a koji
je nadopunjen traženim podacima iz dopunjene Izjave od 29.11.2018. godine te time u cijelosti postupio i
sukladno zakonskim obvezama u dijelu provjere točnosti podataka ponuditelja u EOJN.
Slijedom navedenog, ocijenjeni su slijedeći postupci javne nabave:
Broj provedenih postupaka javne nabave radova, roba ili usluga provedenih po kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude u kojima je stručnjak sudjelovao
1. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Rezervni dijelovi i popravak nadogradnji specijalnih
komunalnih vozila marke Faun i Farid, broj nabave: 2018/S F14-0023344 – ne priznaje se, predloženi
stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
2. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Prometni znakovi, broj nabave: 2018/S 0F2-0020887 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva
za nabavu.
3. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada studije izvodljivosti i isplativosti uspostave
automatskog upravljanja prometom na području grada Zagreba, broj nabave: 2018/S 0F2-0019420 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva
za nabavu.
4. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Ekološko sredstvo za suho posipavanje javno prometnih
površina u zimskim uvjetima, broj nabave: 2018/S 0F2-0019323 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za
javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
5. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Opskrba električnom energijom, broj nabave: 2018/S 0F20020084 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva za nabavu.
6. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Servis, održavanjei popravak specijalnih vozila proizvođača
MAN u financijskom leasingu, broj nabave: 2018/S 0F2-0019875 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za
javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
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Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
7. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Povremeni najam strojeva i vozila za zemljane radove, broj
nabave: 2018/S 0F2-0020076 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u
postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo
ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
8. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Snimanje stanja nerazvrstanih cesta III reda: Podsljeme,
Gornja i Donja Dubrava, Sesvete, Peščenica-Žitnjak, Novi Zagreb – istok i Zapad, Brezovica, Črnomerec,
podsused – Vrapče i Stenjevec, broj nabave: 2018/S 0F2-0004958 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za
javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
9. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada II. faze master plana prometnog sustava Grada
zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije, broj nabave: 2017/S 0F2-0025177 – ne
priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva
za nabavu.
10. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada tehničke dokumentacije za proširenje groblja Gaj urni
na k.č. 3200 k.o. Gračani, broj nabave: 2018/S 0F2-0009330 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu
nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika
o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima
nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
11. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Opskrba toplinskom energijom, broj nabave: 2018/S 0F20005959 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva za nabavu.
12. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Elektro vozila za prijevoz putnika, broj nabave: 2017/S F140024801 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovaovu postupku otvaranja
ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije
navedeno njegovo ime, nije bilo pregleda i ocjene budući je donesena Odluka o poništenju postupka.
13. Naručitelj Grad Zagreb predmet nabave – Izrada studije optimalizacije prometnih tokova na cestovnoj
mreži Grada Zagreba, broj nabave: 2018/S 0F2-0018792 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu
nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika
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o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima
nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu.
14. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Usluge skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i
obrade opasnog infektivnog otpada te usluga skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja
ostalih vrsta opasnog i neopasnog medicinskog otpada te ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada, broj
nabave: 2017/S 0F2-0027872 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana
Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno
navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
15. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada projektne dokumentacije za projekt 'Greenway' –
državna glavna biciklistička ruta br. 2, broj nabave: 2017/S 0F2-0020640 – priznaje se, predloženi stručnjak
za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima je navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog
subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN
koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
16. Naručitelj Grad Zagreb , predmet nabave – Energetska obnova zgrade Doma za stare i nemoćne
Trešnjevka, Drenovačka ulica 30, Zagreb, broj nabave: 2018/S F14-0002807 – priznaje se, predloženi
stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
17. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada idejnog, glavnih i izvedbenih projekata izgradnje
(produženja) vodoopskrbne mreže na području gradske četvrti Brezovica, broj nabave: 2017/S 0F20026788 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda
kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi
sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
18. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tržnice
Branimirova broj, nabave: 2018/S 0F2-0005053 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za
javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom
sudjelovanja u postupku.
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19. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za
produženu Vatikansku ulicu od Ulice SR Njemačke do Avenije Većeslava Holjevca, broj nabave: 2018/S 0F20007801 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda
kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi
sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
20. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada projektne dokumentacije za dogradnju objekta
Osnovne škole Odra – izgradnja sportske dvorane, broj nabave: 2018/S 0F2-0010609 – priznaje se,
predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene,
a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno
objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu. U
Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
21. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Sanacija krova, izmjena stolarije i uređenje pročelja osnovne
škole Stenjevec, broj nabave: 2018/S 0F3-0029710 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za
javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom
sudjelovanja u postupku.
22. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Obnova prolaza Oktogon, broj nabave: 2018/S 0F2-0013280
– ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda, a što
je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno
njegovo ime. Predloženi stručnjak sudjelovao je u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju
predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb)
potvrđeno je kako je predloženi stručnjak bio član Stručnog povjerenstva za javnu nabavu, ali nije
sudjelovao u otvaranju ponuda. Obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
23. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Sanacija istočnog stupa Podsusedskog mosta (stup „D“ u
koritu rijeke Save na Podsusedskoj strani), broj nabave: 2018/S 0F2-0013516 – ne priznaje se, predloženi
stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene gdje je
navedena zabilješka da je opravdano izostao, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime. U
Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član Stručnog
povjerenstva za javnu nabavu.
24. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju ogradnog i
kolumbarijskog zida groblja Mirogoj te južnih arkada, broj nabave: 2018/S F15-0026717 – priznaje se,
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budući se radi pregovarački bez prethodne objave u javno dostupnom registru objavljena je samo obavijest
o dodjeli ugovora. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) potvrđeno je da je predloženi stručnjak bio član
Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i da je sudjelovao u svim aktivnostima postupka javne nabave.
25. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju
deniveliranog spoja Prilaza Gjure Deželića i Jagićeve ulice s Ulicom Grada Mainza, broj nabave: 2018/S F140022948 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu je sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda, ali nije sudjelovao u pregledu i ocjeni ponuda te nije naveden kao član Stručnog povjerenstva, a
što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni
u EOJN NN. Obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
26. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Novelacija idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole
za izgradnju I. etape produžene Ulice Črnomerec od Horvaćanske ceste do Baštijanove ulice, broj nabave:
2018/S 0F2-0021407 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu je sudjelovao u postupku
otvaranja ponuda, ali nije sudjelovao u pregledu i ocjene ponuda te nije naveden kao član Stručnog
povjerenstva, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji
su javno objavljeni u EOJN NN. Obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
27. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izrada strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u
vlasništvu grupe Zagrebački holding, broj nabave: 2017/S 0F2-0019325 – ne priznaje se, predloženi
stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem nije navedeno njegovo ime, nije bilo
pregleda i ocjene ponuda jer je donesena odluka o poništenju. Obzirom da u navedenom postupku nije
moglo biti aktivnosti kao što su pregled i ocjena ponuda te donošenje odluke o odabiru, nije ispunjen uvjet
kumulativnosti te se postupak ne priznaje.
28. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske
mreže (wifi mreže) u vozilima Zagrebačkog električnog tramvaja, broj nabave: 2017/S 0F2-0019923 – ne
priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
29. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Najam sustava za nadzor upravljanja voznim parkom, broj
nabave: 2017/S 0F2-0012681 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u
postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo
imemkao člana Stručnog povjerenstva.
30. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Autobusi putem financijskog leasinga, broj nabave: 2018/S
0F2-0001515 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime.
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31. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Arhitektonskoi tehničko projektiranje ZGH – 23 grupe, broj
nabave: 2017/S 0F2-0023205 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime kao člana
Stručnog povjerenstva za nabavu. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno
navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
32. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Dostavna i teretna vozila putem financijskog leasinga , broj
nabave: 2017/S 0F2-0028137 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u
postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo
ime.
Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička ili znanstvena
oprema
1. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave Modernizacija ovjesne javne rasvjete Donjeg Grada, II faza, broj
nabave: 2018/S 0F2-0006512 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u
postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN
NN, a u kojem nije navedeno njegovo ime. Predloženi stručnjak nije sudjelovao u pregledu i ocjeni ponuda
što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem
je navedeno kako je opravdano izostao iz postupka pregleda i ocjene. Obzirom da nije ispunjen uvjet
kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
2. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Računala i računalna oprema, broj nabave: 2018/S 0F2-0014523
– ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao
ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
3. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Tehnički materijal, broj nabave: 2018/S 0F2-0012595 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
4. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Rezervni dijelovi za popravak automobila, broj nabave: 2017/S
0F2-0002295 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva.
5. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Dijelovi grijača marke Webasto za vozila, broj nabave: 2018/S
0F2-0015684 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva.
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6. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – POCc aparat za Multiplex PCR, broj nabave: 2018/S 0F20014813 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja
ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog
povjerenstva.
7. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Biokemijski analizator, broj nabave: 2016/S 002-0019867 –
priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije naveden u zapisniku o javnom otvaranju ponuda koji
je nepotpisan, objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. U Zahtjevu za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) potvrđeno je kako je predloženi stručnjak bio član Stručnog
povjerenstva za javnu nabavu te je sudjelovao u svim fazama postupka.
8. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Defibrilatori i elektrostimulatori srca s pripadajućim
elektrodama, broj nabave: 2017/S 0F2-0011735 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije
sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
9. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Dijelovi sustava vrata za tramvaje proizvođača Knorr Bremse
Division IFE, broj nabave: 2017/S 0F2-0019837 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije
sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
10. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Imunokemijski analizator, broj nabave: 2017/S 0F3-0016110 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
11. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Nabava bežičnog konferencijskog sustava, broj nabave: 2017/S
0F2-0017624 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu naveden je u Zapisniku o otvaranju
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali isti nije potpisan. U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji
je javno objavljen u EOJN NN naveden je kao član Stručnog povjerenstva koji je sudjelovao u pregledu i
ocjeni ponuda. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) budući da Zapisnik o javnom otvaranju ponuda nije
potpisan, nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
12. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Nabava opreme za atletsku dvoranu u paviljonu 1. Zagrebačkog
velesajma, broj nabave: 2017/S 0F2-0006293 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije
sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
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13. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Nabava kuhinjske opreme za Osnovnu školu Mladost i Osnovnu
školu Savski gaj, broj nabave: 2018/S 0F3-0009776 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
nije sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije
navedeno njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
14. Naručitelj Grad Zagreb predmet nabave – Analogni mamograf s opcijom digitalizacije, broj nabave: 2016/S
002-0023465 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, i koji je nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik
o pregledu i ocjeni ponuda. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je
naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi
stručnjak bio član Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
15. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Filteri za hemodijalizu, broj nabave: 2016/S 002-0026739 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju ponuda koji je
javno objavljen u EOJN NN, i koji je nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član
Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
16. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Podloge za mikrobiologiju, broj nabave: 2016/S 002-0023933 –
ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju ponuda koji je
javno objavljen u EOJN NN, i koji je nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član
Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a
1. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Rekonstrukcija Primorske ulice, broj nabave: 2016/S 0020007963 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju
ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, i koji je nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik
o pregledu i ocjeni ponuda. U Zahtjevu za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je
naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi
stručnjak bio član Stručnog povjerenstva za javnu nabavu.
2. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Energetska obnova zgrade SŠ Tehnička škola Ruđera
Boškovića, Getaldićeva 4, broj nabave: 2016/S 002-0027067 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu
nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, i koji je
nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. U Zahtjevu za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
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naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član Stručnog
povjerenstva za javnu nabavu.
3. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji osnovnih škola Grada
Zagreba, broj nabave: 2016/S 002-0005763 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu nije
sudjelovao u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije navedeno
njegovo ime kao člana Stručnog povjerenstva.
4. Naručitelj Grad Zagreb, predmet nabave – Izgradnja i sanacija vodoopskrbne mreže na području Grada
Zagreba i Samobora, broj nabave: 2016/S 002-0012193 – ne priznaje se, predloženi stručnjak za javnu
nabavu nije naveden u u Zapisniku o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, i koji je
nepotpisan. Objavljenoj dokumentaciji ne prileži Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. U Zahtjevu za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Grad Zagreb) nije potvrđeno da je predloženi stručnjak bio član Stručnog
povjerenstva za javnu nabavu.

Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
Ponuditelj:
DELOITTE d.o.o., Radnička 80, 10000 Zagreb
Specifično iskustvo stručnjaka/
stručnjak za javnu nabavu
1. Broj provedenih postupaka javne nabave
radova, roba ili usluga provedenih po
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u
kojima je stručnjak sudjelovao
2. Broj provedenih postupaka javne nabave u
kojima je predmet nabave bila tehnička ili
znanstvena oprema
(isključujući postupke javne nabave iz točke
1.)
3. Broj provedenih postupaka javne nabave u
kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00
kn bez PDV-a (isključujući postupke javne
nabave iz točke 1.)

Ponuda:
Institut za fiziku 19.11.2018.
Kriterij/bodovanje
10 nabava

Ukupno
bodova (I)
24

1 postupak

4

0 projekata

0
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3. Odvjetnik Dominik Nizić
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Ponuditelj je u ponudi dostavio Izjavu za stručnjaka za javnu nabavu za Dominika Nizića. U Izjavi za svaki
postupak javne nabave navodi vrstu postupka, predmet nabave, vrijednost postupka, primjenjive propise,
podatke o javnom naručitelju i kontakt podatke, broj objave u EOJN, trajanje postupka i opis aktivnosti
koje je stručnjak izvršio.
1. Naručitelj Općina Stari Jankovci, predmet nabave – Izgradnja reciklažnog dvorišta na području općine
Stari Jankovci, broj nabave: 2018/S 0F2-0004929 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
2. Naručitelj Općina Stari Jankovci, predmet nabave – Izgradnja nerazvrstane ceste - ulica N. Tesle i B. Radić
u Starim Jankovcima, broj nabave: 2018/S 0F2-0005412 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
3. Naručitelj Općina Stari Jankovci, predmet nabave – lzgradnja nerazvrstane ceste - ulica Šandor Petefi u
Starim Jankovcima, broj nabave: 2018/S 0F2-0016688 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
4. Naručitelj Općina Stari Jankovci, predmet nabave – Izgradnja višenamjenske dvorane, broj nabave:
2018/S 0F2-0024340 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
5. Naručitelj Općina Andrijaševci, predmet nabave – Radovi na rekonstrukciji i proširenju kolnika dijela
ulice Stjepana Radića u Rokovcima, broj nabave: 2018/S 0F2-0007768 – priznaje se, predloženi stručnjak
za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave,
taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u
postupku.
6. Naručitelj Općina Andrijaševci, predmet nabave – Rekonstrukcija i dogradnja zgrade NK „Frankopan“,
broj nabave: 2018/S 0F2-0011975 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
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7. Naručitelj Općina Andrijaševci, predmet nabave – Izvanredno održavanje pješačkih hodnika u naselju
Rokovci – prva faza, broj nabave: 2018/S 0F2-0015592 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
8. Naručitelj Općina Andrijaševci, predmet nabave – Dječji vrtić - rekonstrukcija (dogradnja), broj nabave:
2018/S 0F2-0020200 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
9. Naručitelj Grad Ilok, predmet nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Srijemskoj ulici u Bapskoj,
na k.č.br. 3802, 3725, 3806, K.O. Bapska, broj nabave: 2018/S 0F2-0015593 – priznaje se, predloženi
stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne
nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom
sudjelovanja u postupku.
10. Naručitelj Grad Ilok, predmet nabave – Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Crvenkapica”, broj
nabave: 2018/S 0F2-0015625 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
11. Naručitelj Općina Lovas, predmet nabave – Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića, broj nabave:
2018/S 0F2-0011431 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
12. Naručitelj Općina Lovas, predmet nabave – Asfaltiranje nerazvrstane ceste, broj nabave: 2018/S 0F20011421 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda
kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog
subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN
koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
13. Naručitelj Općina Draž, predmet nabave – Rekonstrukcija ulice dr. Franje Tuđmana u Duboševici, broj
nabave: 2018/S 0F2-0011405 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
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gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
14. Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, predmet nabave – Nabava promo materijala, tiska
i web stranice, Grupa 1: Nabava promo materijala - Tikveš, Grupa 2: Nabava promo materijala -Pristanište,
Grupa 3: Nabava promo materijala - potrebe Ustanove , Grupa 4: Nabava usluge tiska - Tikveš, Grupa 5:
Nabava usluge tiska -Pristanište, Grupa 6: Nabava usluge tiska - potrebe Ustanove, Grupa 7: Izrada web
stranice -Tikveš, broj nabave: 2018/S 0F2-0006871 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu
sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
15. Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, predmet nabave – Nabava audiovizualnih
sadržaja, Grupa 1 - Nabava promidžbenog informativnog filma - Tikveš, Grupa 2 - Audiovizualno praćenje
projekta -Sakadaš, Grupa 3 - Promo turistički film o Kopačkom ritu, broj nabave: 2018/S 0F2-0023429 –
priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za
stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je
proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
16. Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, predmet nabave – Izgradnja turističkog pristaništa
Sakadaš s pontonskim sistemom gradnje, Grupa I: Arhitektonski, građevinski i elektrotehnički radovi na
izgradnji turističkog pristaništa, Grupa II: Izgradnja pontona, pristupnog mosta i sidrenog sustava, broj
nabave: 2018/S 0F2-0013684 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
17. Naručitelj Općina Podcrkavlje, predmet nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju
Tomica, broj nabave: 2018/S 0F2-0008557 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao
je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička ili znanstvena
oprema
1. Naručitelj Općina Bednja, predmet nabave – Nabava, ugradnja, puštanja u rad i održavanje
fotonaponskog sustava snage 9,5 do 10 kwp na krovu osnovne škole u Bednji, broj nabave: N-02-V-146267271009 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o
sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
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naručitelja/naručitelja usluge (Općina Bednja), naručitelj je potvrdio kako je predloženi stručnjak
sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
2. Naručitelj Općina Bednja, predmet nabave – Proširenje mrežne fotonaponske elektrane OŠ Franjo Serta
s 10 na 30 kWp, solarni fotonaponski moduli, broj nabave: 2012/S 002-0010284 – priznaje se, budući ne
postoje podaci u javnom registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku
od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog
stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Općina Bednja), naručitelj je
potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a
1. Naručitelj Općina Tounj, predmet nabave – Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta te izgradnja javne
rasvjete, broj nabave: 2018/S 0F2-0005176 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao
je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
2. Naručitelj KOMUNALAC – DVOR d.o.o., predmet nabave – Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kozibrod
(Dvor) – H. Kostajnica, broj nabave: 2018/S 0F5-0022415 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu
nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je
navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi
sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
3. Naručitelj KOMUNALAC – DVOR d.o.o., predmet nabave Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naselju
Donji Javoranj i Gornji Javoranj, broj nabave: 2018/S 0F5-0008273 – priznaje se, predloženi stručnjak za
javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave,
taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u
postupku.
4. Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“, predmet nabave – Radovi na modernizaciji
edukacijsko-poučne staze i produljenju postojeće drveno-poučne staze, Grupa I. Edukacijsko poučna staza
- modernizacija metodom hladne reciklaže “in situ”, Grupa II. Produljenje postojeće drveno-poučne staze,
broj nabave: 2018/S 0F2-0014559 – priznaje se, predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom sudjelovanja u postupku.
5. Naručitelj Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, predmet nabave - Obnova, adaptacija,
rekonstrukcija, gradnja i videonadzor PEC Tikveš, broj nabave: 2018/S 0F2-0014073 – priznaje se,
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predloženi stručnjak za javnu nabavu sudjelovao je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene,
a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno
objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njegovo ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka
za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je proveo prilikom
sudjelovanja u postupku.
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
Ponuditelj:
Ponuda:
Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ, Palinovečka 49, 10000 20.11.18
Zagreb
Specifično iskustvo stručnjaka/
Kriterij/bodovanje
stručnjak za javnu nabavu
1. Broj provedenih postupaka javne nabave 17 nabava
radova, roba ili usluga provedenih po
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u
kojima je stručnjak sudjelovao
2. Broj provedenih postupaka javne nabave 2 postupka
u kojima je predmet nabave bila tehnička ili
znanstvena oprema (isključujući postupke
javne nabave iz točke 1.)
3. Broj provedenih postupaka javne nabave 5 projekata
u kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00
kn bez PDV-a (isključujući postupke javne
nabave iz točke 1.)

Ukupno
bodova (I)
40

8

20

68

4. Obrt za konzultanstske usluge Sintagma, vl. Senka Vranić
Ponuditelj je u ponudi dostavio Izjavu za stručnjaka za javnu nabavu za Senku Vranić. U Izjavi za svaki
postupak javne nabave navodi vrstu postupka, predmet nabave, vrijednost postupka, primjenjive propise,
podatke o javnom naručitelju i kontakt podatke, broj objave u EOJN, trajanje postupka i opis aktivnosti
koje je stručnjak izvršio.
Broj provedenih postupaka javne nabave radova, roba ili usluga provedenih po kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude u kojima je stručnjak sudjelovao
1. Naručitelj Općina Cernik, predmet nabave – Obnova ceste i pješačke staze u Školskoj ulici u Cerniku, broj
nabave: 2018/S 0F2-0013494 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u
EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda
te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
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2. Naručitelj Općina Dubravica, predmet nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put, broj
nabave: 2018/S 0F3-0024702 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
3. Naručitelj Općina Jagodnjak, predmet nabave – Izgradnja nerazvrstane ceste Ulice Z.J. Jovanovića , broj
nabave: 2018/S 0F2-0012635 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
4. Naručitelj Grad Jastrebarsko, predmet nabave – Izvođenje radova rekonstrukcije postojeće i izgradnje
nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin, broj nabave: 2018/S 0F2-0013874 – priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne
nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom
sudjelovanja u postupku.
5. Naručitelj Općina Lipovljani, predmet nabave – Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u
Lipovljanima, broj nabave: 2018/S 0F2-0013712 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno
objavljen u EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u
otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
6. Naručitelj Općina Pušća, predmet nabave – Rekonstrukcija Bregovljanske ceste od Kumrovečke ceste do
Jurjevske ulice, broj nabave: 2018/S 0F2-0012942 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
7. Naručitelj Općina Rešetari, predmet nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane cesteu Ulici Sv. Valentina u
naselju Adžamovci, broj nabave: 2018/S 0F2-0011487 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu
nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji
je javno objavljen u EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je
vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala
u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
8. Naručitelj Općina Vladislavci, predmet nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste F. Kiša u Hrastinu,
broj nabave: 2018/S 0F2-0012711 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino
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ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
9. Naručitelj Općina Vladislavci, predmet nabave – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, broj nabave:
2018/S 0F2-0010075 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku
otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
10. Naručitelj Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, predmet nabave – Građevinski radovi rekonstrukcije
prostora za obavljanje djelatnosti tima za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, broj
nabave: 2018/S 0F2-0015182 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino
ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti
propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
11. Naručitelj Općina Gornja Stubica, predmet nabave – Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju
Slani potok, zaselak Haramusteki, broj nabave: 2018/S 0F2-0016812 – priznaje se, predložena stručnjakinja
za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz
Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a
u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno
navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
12. Naručitelj Općina Gornja Stubica, predmet nabave – Proširenje mjesnog groblja Gornja Stubica, broj
nabave: 2018/S 0F2-0021982 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u
EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda
te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
13. Naručitelj Općina Jagodnjak, predmet nabave – Komunalni traktor i oprema, broj nabave: 2018/S 0F20021906 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja
ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi
gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane
točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
14. Naručitelj Grad Lipik, predmet nabave – Nabava reklamnih panoa, broj nabave: 2018/S 0F2-0000211 –
priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za
stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je
provela prilikom sudjelovanja u postupku.
15. Naručitelj Vode Lipik d.o.o. , predmet nabave – Izgradnja magistralnog vodovoda Gaj-Brekinska, broj
nabave: 2018/S 0F5-0005658 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
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u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u
EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda
te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.
16. Naručitelj Grad Nova Gradiška , predmet nabave – Izvođenje radova energetske obnove zgrade dječjeg
vrtića 'Maslačak', Nova Gradiška, broj nabave: 2018/S 0F2-0004510 – ne priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i
ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN
NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se
ne priznaje.
17. Naručitelj Grad Nova Gradiška, predmet nabave – Pružanje energetske usluge u uštedi električne
energije u javnoj rasvjeti Grada Nova Gradiška, broj nabave: 2018/S 0F2-0005759 – priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je
vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u
EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne
nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom
sudjelovanja u postupku.
18. Naručitelj Grad Nova Gradiška, predmet nabave – Izrada prostorno urbanističke studije i projektne
dokumentacije za izgradnju studentskog kampusa u Novoj Gradiški, broj nabave: 2018/S 0F2-0001421 –
priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i
pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za
stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je
provela prilikom sudjelovanja u postupku.
19. Naručitelj Općina Staro Petrovo selo, predmet nabave - Modernizacija i izgradnja sustava javne
rasvjete, broj nabave: 2018/S 0F2-0023121 – priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda kao i pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju
ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima je navedeno
njezino ime. U Izjavi gospodarskog subjekta za stručnjaka za javne nabave, taksativno navodi sve ostale
aktivnosti propisane točkom 6.6. DoN koje je provela prilikom sudjelovanja u postupku.
20. Naručitelj Općina Okučani, predmet nabave – Asfaltiranje i uređenje Trga dr. Franje Tuđmana, broj
nabave: 2018/S 0F2-0003750 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu nije sudjelovala
u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u
EOJN NN. Predložena stručnjakinja je sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda što je vidljivo iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN, ali nije sudjelovala u otvaranju ponuda
te obzirom da nije ispunjen uvjet kumulativnosti, postupak se ne priznaje.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave bila tehnička ili znanstvena
oprema
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1. Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška, predmet nabave – Nabavka anesteziološkog aparata, broj
nabave: N-16-M-134508-050911 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom registru (EOJN NN),
zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge.
Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Opća bolnica Nova Gradiška), naručitelj je potvrdio kako je predloženi
stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
2. Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška, predmet nabave – Nabava radiološkog CT uređaja s jednim
redom detektora, broj nabave: N-02-V-134503-050911 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom
registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog
naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji
je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Opća bolnica Nova Gradiška), naručitelj je
potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
3. Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška, predmet nabave – UZV aparat, broj nabave: N-02-V-136972041010 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o
sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za
potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog
naručitelja/naručitelja usluge (Opća bolnica Nova Gradiška), naručitelj je potvrdio kako je predloženi
stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
4. Naručitelj Općina Pušća, predmet nabave – Radovi ugradnje strojarnice, toplinske pumpe i kolektorskog
polja u vrtiću, broj nabave: N-16-M-125311-290610 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom
registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog
naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji
je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Općina Pušća), naručitelj je potvrdio kako je
predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
5. Naručitelj Distributivni centar za voće i povrće d.o.o., predmet nabave – Radovi izgradnje 1. faze
distributivnog centra s hladnjačom -sortirnicom, broj nabave: N-02-V-104091-020211 – priznaje se, budući
ne postoje podaci u javnom registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom
postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju
predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Distributivni
centar za voće i povrće d.o.o.), naručitelj je potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim
pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
6. Naručitelj Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, predmet nabave – Nabavka stomatološke
opreme, broj nabave: N-16-M-149512-231109 – priznaje se, budući ne postoje podaci u javnom registru
(EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja
usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio
od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška), naručitelj je
potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.

Broj provedenih postupaka javne nabave u kojima su predmet nabave bili građevinski radovi minimalne
vrijednosti 5.000.000,00 kn bez PDV-a
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1. Naručitelj Općina Rešetari, predmet nabave – Izvođenje radova na sanaciji zatvorenog odlagališta
'Rešetari' u općini Rešetari – faza 1., broj nabave: 2015/S 002-0039442 – priznaje se, predložena
stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN NN , a nije potpisan. Zatražena je potvrda o sudjelovanju
u predmetnom postupku od javnog naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o
sudjelovanju predloženog stručnjaka koji je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge
(Općina Rešetari), naručitelj je potvrdio kako je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim
aktivnostima postupka javne nabave.
2. Naručitelj Zadarska županija, predmet nabave – Radovi na izgradnji nove zgrade Centra novih
tehnologija, broj nabave: 2018/S 0F2-0024676 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu
nije sudjelovala u postupku otvaranja ponuda kao ni pregleda i ocjene, a što je vidljivo iz Zapisnika o
otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji su javno objavljeni u EOJN NN, a u kojima nije
navedeno njezino ime.
3. Naručitelj Industrijski park Nova Gradiška d.o.o., predmet nabave – Izgradnja poslovne građevine
tehnološkog inkubatora, broj nabave: 2018/S F14-0015823 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za
javnu nabavu sudjelovala je u postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda
koji je javno objavljen u EOJN NN, a u kojem je navedeno njezino ime. Stručnjakinja nije sudjelovala u
pregledu i ocjeni ponuda budući je postupak poništen Odlukom o poništenju. Obzirom da u navedenom
postupku nije moglo biti aktivnosti kao što su pregled i ocjena ponuda te donošenje odluke o odabiru, nije
ispunjen uvjet kumulativnosti te se postupak ne priznaje.
4. Naručitelj Općina Strizivojna, predmet nabave – Izgradnja dječjeg vrtića u mjestu Strizivojna, broj
nabave: 2018/S 0F2-0023986 – ne priznaje se, predložena stručnjakinja za javnu nabavu sudjelovala je u
postupku otvaranja ponuda, a što je vidljivo iz Zapisnika o otvaranju ponuda koji je javno objavljen u EOJN
NN, a u kojem je navedeno njezino ime. Stručnjakinja nije sudjelovala u pregledu i ocjeni ponuda budući
je postupak poništen Odlukom o poništen. Obzirom da u navedenom postupku nije moglo biti aktivnosti
kao što su pregled i ocjena ponuda te donošenje odluke o odabiru, nije ispunjen uvjet kumulativnosti te se
postupak ne priznaje.
5. Naručitelj Općina Okučani, predmet nabave – Radovi izgradnje kanalizacijske mreže I. faze Općina
Okučani, naselje Okučani, broj nabave: N-02-V-135538-220910 – priznaje se, budući ne postoje podaci u
javnom registru (EOJN NN), zatražena je potvrda o sudjelovanju u predmetnom postupku od javnog
naručitelja/naručitelja usluge. Temeljem Zahtjeva za potvrdom o sudjelovanju predloženog stručnjaka koji
je naručitelj zatražio od javnog naručitelja/naručitelja usluge (Općina Okučani), naručitelj je potvrdio kako
je predloženi stručnjak sudjelovao u svim pobrojanim aktivnostima postupka javne nabave.
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
Ponuditelj:
Ponuda:
Obrt za konzultantske usluge SINTAGMA, vl. 138/18
Senka Vranić, Bana Jelačića 14, 35430 Okučani
Specifično iskustvo stručnjaka/
Kriterij/bodovanje
stručnjak za javnu nabavu

Ukupno
bodova (I)
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1. Broj provedenih postupaka javne nabave 13 nabava
radova, roba ili usluga provedenih po
kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u
kojima je stručnjak sudjelovao
2. Broj provedenih postupaka javne nabave u 6 postupaka
kojima je predmet nabave bila tehnička ili
znanstvena oprema (isključujući postupke
javne nabave iz točke 1.)
3. Broj provedenih postupaka javne nabave u 2 projekta
kojima su predmet nabave bili građevinski
radovi minimalne vrijednosti 5.000.000,00
kn bez PDV-a (isključujući postupke javne
nabave iz točke 1.)

32

20

10

62
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Izračun za Grupu 2.
Bodovi koje ponuda dobije u skladu s navedenim podkriterijima cijena ponude i iskustvo stručnjaka za
javnu nabavu zbrojit će se. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude je:
U=C+I
pri čemu je:
U - ukupan broj bodova,
C - ponuđena cijena i
I – iskustvo stručnjaka za javnu nabavu

GRUPA 2. USLUGE STRUČNJAKA ZA JAVNU NABAVU
R.BR. PONUDA

PONUDITELJ

IZRAČUN: U = C + I

1.

2018/0336

U= 17+24

2.

Institut za fiziku 19.11.2018.

PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o., Petrovaradinska 1,
10000 Zagreb
DELOITTE d.o.o., Radnička
80, 10000 Zagreb

BROJ
BODOVA
41

U=20+28

48

3.

20.11.18

U=16+68

84

4.

138/18

Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49, 10000
Zagreb
Obrt za konzultantske
usluge SINTAGMA, vl. Senka
Vranić, Bana Jelačića 14,
35430 Okučani

U=18+62

80

23. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
GRUPA 2. USLUGE STRUČNJAKA ZA JAVNU NABAVU
R.BR. PONUDITELJ
PONUDA
BROJ BODOVA
ENP

1.

Odvjetnik DOMINIK NIZIĆ,
Palinovečka 49, 10000 Zagreb

20.11.18

84

CIJENA
PONUDE
(bez PDV-a)
HRK
250.000,00

2.

Obrt za konzultantske usluge
SINTAGMA, vl. Senka Vranić,
Bana Jelačića 14, 35430
Okučani

138/18

80

216.350,00

CIJENA
PONUDE
(s PDV-om)
HRK
312.500,00
270.437,50
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3.

DELOITTE d.o.o., Radnička 80,
10000 Zagreb

4.

PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ
d.o.o., Petrovaradinska 1,
10000 Zagreb

Institut za
fiziku
19.11.2018.
2018/0336

48

199.494,00

249.367,50

41

239.000,00

298.750,00

24. Podaci i rezultati provjere ponuditelja koji su podnijeli ekonomski najpovoljniju ponudu s kojim
naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavai (ako je primjenjivo):
25. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi te razlozi za odabir:
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu – Odvjetnik Dominik Nizić, Palinovečka 49, 10000 Zagreb,
ponuda 20.11.18 od 20.11.2018. Ekonomski najpovoljnija ponuda udovoljava svim zahtjevima i uvjetima
naručitelja iz dokumentacije o nabavi
26. Podaci o dijelu ugovora koji se daju u podugovor i podaci o podugovaratelju (ako je primjenjivo):
27. Razlozi za poništenje postupka (ako je primjenjivo):
28. Razlozi zašto nisu korištena elektronička sredstva komunikacije (ako je primjenjivo):
29. Podaci o otkrivenim sukobima interesa i poduzetim mjerama u cilju otklanjanja sukoba interesa (ako
je primjenjivo):
30. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s
obrazloženjem:
Grupa 2. Usluge stručnjaka za javnu nabavu
Ekonomski najpovoljnija ponuda udovoljava svim zahtjevima i uvjetima naručitelja iz dokumentacije o
nabavi. Predlaže se odabir ponuditelja Odvjetnik Dominik Nizić, Palinovečka 49, 10000 Zagreb.
31. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 21.03.2019.
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