Urbroj: 4211-150-815/17/3/2018
Evidencijski broj: J95/17
Zagreb, 25. siječnja 2018. godine

PREDMET:

Broj objave: 2017/S 0F2-0027766 od 2. siječnja 2018. godine
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA UPRAVNOG POSTUPKA ZA
AUTOCESTU A7 RUPA - RIJEKA - ŽUTA LOKVA, DIONICA SELCE - NOVI VINODOLSKI, I
FAZA - OBILAZNICA NOVOG VINODOLSKOG
- 1. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/2016, a temeljem upita zainteresiranog gospodarskog
subjekta dostavljamo Vam:

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
Pitanje:

Može li se ponuditelj osloniti na sposobnost tehničkog stručnjaka, koja bi bila
ustupljena od strane fizičke osobe, odnosno samog stručnjaka ? Pri tome bi ustupljeni
stručnjak koji ispunjava propisane uvjete dokumentacije o nabavi dostavio izjavu
kojom je suglasan biti ustupljen kao stručnjak radi ispunjavanja traženih uvjeta, te bi
dostavio popunjen ESPD obrazac kao fizička osoba (stručnjak) i sve ostale dokumente
tražene dokumentacijom o nabavi. Da li bi s ovakvim ustupanjem stručnjaka kao fizičke
osobe ponuditelj koji je podnio ponudu ispunio uvjete dokumentacije o nabavi, te da li
bi ponuda u ovom dijelu bila prihvatljiva?

Odgovor:

Točkom 4.2.3. Knjige 1 Dokumentacije o nabavi između ostalog propisano je:

"Gospodarski subjekt može se radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za kvalitativni
odabir gospodarskog subjekta - uvjeti tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2.
osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu
njihova međusobnog odnosa.
Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta koji
su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge (tehničkih stručnjaka) ili
uz relevantno stručno iskustvo, samo ako de ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge
za koje se ta sposobnost traži.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati
Naručitelju da de imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora,
primjerice prihvadanjem obveze drugih subjekata da de te resurse staviti na
raspolaganje gospodarskom subjektu."

Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, minimalnog broja traženih tehničkih
stručnjaka, na jedan od načina:
- da drugi gospodarski subjekt ustupi svog zaposlenog tehničkog stručnjaka
gospodarskom subjektu (ponuditelju) za izvršenje usluge. U tom slučaju, u ponudi
se mora dostaviti i zaseban ESPD tog drugog gospodarskog subjekta koji de ustupiti
tehničkog stručnjaka
- gospodarski subjekt (ponuditelj) angažira tehničkog stručnjaka na način da sklopi s
tim stručnjakom ugovor o djelu, ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme
te puno odnosno nepuno radno vrijeme i sl. U tom slučaju, gospodarski subjekt
takvog stručnjaka navodi kao vlastiti resurs i ne dostavlja zaseban ESPD za tog
stručnjaka kao fizičku osobu.
Ponuditelj dostavlja i sve ostale dokumente tražene dokumentacijom o nabavi.
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