
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (Uvjeti sposobnosti) 

U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora, Ponuditelji/Zajednice 
gospodarskih subjekata dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju:  

 sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti  

 ekonomsku i financijsku sposobnost 

 tehničku i stručnu sposobnost.  

 

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

Za potrebe dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski 
subjekt u ponudi dostavlja:  

 

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)  (Dio IV. Kriteriji za 
odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1). 

 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. 
dokazuje se: 
 

Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u 
državi članici njegova poslovnog nastana.  

 

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost 
 

Za potrebe dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  
 

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)  (Dio IV. Kriteriji za 
odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 
3). 
  
Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi dokazao traženu 
ekonomsku i financijsku sposobnost, za svakog subjekta na kojeg se oslanja mora 
dostaviti zaseban ESPD obrazac sa popunjenim i potpisanim podacima iz odjeljaka A i B, 
dijela II. i dijela III. 

 
 
Ekonomsku i financijsku sposobnost iz točke 4.2., Gospodarski subjekti dokazuju sljedećim 
dokazima: 
 

a. Bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za svaku od 3 
posljednje dostupne financijske godine, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji 
sjedišta gospodarskog subjekta. Dostavljenim dokumentom gospodarski subjekt treba 
dokazati da u posljednje tri godine nije imao gubitak. 
 
 b. Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u prethodne tri dostupne financijske 
godine minimalno jednak procijenjenoj vrijednosti nabave, odnosno 6.000.000,00 kn, 
ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je 



informacija o tim prometima dostupna. 

 

Procjena je Naručitelja da su propisani uvjeti financijske sposobnosti i njezinih minimalnih 
razina dokaz neometanog odvijanja poslovnih procesa i urednog poslovanja ponuditelja što je 
pretpostavka za uredno izvršenje ugovora, posebno uzimajući u obzir važnost 
pravovremenog izvršenja ugovora (su)financiranog sredstvima fondova EU. Budući da 
izvršenje predmeta nabave podrazumijeva korištenje vlastitih sredstava ponuditelja prije 
naplate od naručitelja, ovime ponuditelj dokazuje da može pravovremeno podmirivati sve 
obveze koje će imati po ugovoru.  
 
Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i 
dokaze o ekonomski i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati 
svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim prikladnim dokumentom. 
 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija 
ekonomske i financijske sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na 
pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. 
 

4.3. Tehnička i stručna sposobnost 

Aktivnosti pružanja usluga tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi 
projekta koje su predmet ovog postupka javne nabave financiraju se sredstvima Europske 
unije i provode se sukladno procedurama koje zahtijevaju ne samo poznavanje hrvatskog 
nacionalnog zakonodavstva nego i poznavanje drugih pravila koja su uvjetovana 
(su)financiranjem sredstvima EU. Zbog toga je Naručitelj ocijenio kako odabrani Ponuditelj 
mora posjedovati iskustvo u pružanju usluga tehničke i administrativne podrške u upravljanju 
i promidžbi projekata. Ponuditelj mora osigurati dobro poznavanje procedura, primjereno 
planiranje i kvalitetnu provedbu projekta. 

Za potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

 

Ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)  (Dio IV. Kriteriji za 
odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1b), točka 10). 

 

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.3. se dokazuje sljedećim 
dokazima: 

a. Popisom glavnih usluga 

 

Uvjet tehničke sposobnosti dokazuje se popisom glavnih usluga koje je gospodarski subjekt 
pružio u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje 
prethode toj godini. Popis treba sadržavati: vrijednost usluga, datum te naziv druge 
ugovorne strane za koju je usluga izvršena (kako je prikazano u tabeli Obrazac 4_Popis 
pruženih usluga). 

 



Ako je gospodarski subjekt pružio uslugu kao dio ugovora u koji su bile uključene i druge vrste 
usluga koje nisu vezane uz predmet nabave, obavezno treba navesti podatke o uslugama 
vezanim uz predmet nabave, a koje je gospodarski subjekt pružio samostalno. 

U slučaju da je potvrda o pruženoj usluzi izdana za zajednicu tvrtki (konzorcij) čiji član je 
sudionik u ovom postupku javne nabave kao ponuditelj ili član zajednice gospodarskih 
subjekata, potvrda treba sadržavati podatke koji se odnose samo na tog člana zajednice 
(navesti usluge koje je pružio taj član zajednice, a ispunjavaju uvjete iz točke 4.3.a. ove 
Dokumentacije o nabavi). 

Ponuditelj mora dokazati: 

 da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje 
prethode toj godini, pružio: 

 1 (jednu) ili više (najviše 4) usluga upravljanja infrastrukturnim projektom ili 
savjetodavne usluge vezane uz upravljanje infrastrukturnim projektom 
(su)financiranom sredstvima EU; 

 da ukupna vrijednost navedenih pruženih usluga kojima Ponuditelj dokazuje 
svoju tehničku sposobnost iznosi najmanje 6.000.000,00 kn (bez PDV-a). 

 

b. Minimalni uvjeti za ključne stručnjake 

Sukladno odredbama članka 268. stavak 1. točka 8. ZJN 2016, ponuditelj dokazuje obrazovne 
i stručne kvalifikacije pružatelja usluge i/ili njihova rukovodećeg osoblja, a posebice osobe ili 
osoba odgovornih za pružanje usluga. 

Ponuditelji su obvezni dokazati da će za izvršenje usluga imati na raspolaganju najmanje 
sljedeće ključne stručnjake: 

 

1. Ključni stručnjak 1 Voditelj projekta 

2. Ključni stručnjak 2 Stručnjak za FIDIC ili slične uvjete ugovora 

3. Ključni stručnjak 3 Stručnjak za komunikaciju i vidljivost 

 

Kako bi se komunikacija među sudionicima gradnje odvijala što brže i kvalitetnije, od svih 
stručnjaka se traži dobro poznavanje hrvatskog i/ili engleskog jezika. Ukoliko neki od 
stručnjaka ne udovoljava ovom uvjetu, pružatelj usluge mora o svom trošku osigurati stručno 
i simultano prevođenje na hrvatski i/ili engleski jezik. 

Za sve ključne stručnjake Naručitelj navodi minimalne uvjete, dok će specifično iskustvo 
ključnih stručnjaka biti predmet ocjenjivanja sukladno kriterijima za odabir ponude kako je 
opisano u sklopu ove Dokumentacije o nabavi. Kako bi ponuda Ponuditelja bila uzeta u obzir 
za ocjenjivanje sukladno kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, ponuda mora 
sadržavati minimalno gore navedene ključne stručnjake koji zadovoljavaju minimalne uvjete 
opisane u nastavku. 

 

Ključni stručnjak 1 – Voditelj projekta 

Minimalni uvjeti za ključnog stručnjaka 1: 



 visoka stručna sprema iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili 
strojarstva, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij jednog od navedenih 
područja (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja); 

 posjedovanje važećeg certifikata na području upravljanja projektima (PMI, PMP, PRINCE 2 
Practitioner, IPMA level C ili jednakovrijedni certifikat);  

 8 godina radnog iskustva; 

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak ocjenjivanja prema kriterijima za odabir ponude: 

 broj godina radnog iskustva u pripremi i/ili provedbi projekata (su)financiranih sredstvima 
EU; 

 broj infrastrukturnih projekata u kojima je stručnjak sudjelovao kao voditelj projekta ili 
voditelj tima. 

Očekuje se da će ključni stručnjak 1 (Voditelj projekta) na predmetnom projektu pružati 
usluge u trajanju od 210 dana.  

Ključni stručnjak 2 – Stručnjak za FIDIC ili slične uvjete ugovora 

Minimalni uvjeti za ključnog stručnjaka 2: 

 visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno 
četiri godine visokoškolskog obrazovanja),  

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak ocjenjivanja prema kriterijima za odabir ponude: 

 broj godina radnog iskustva u provedbi projekata (su)financiranih sredstvima EU, 

 broj infrastrukturnih projekata u sklopu kojih je stručnjak bio zadužen za 
primjenu/savjetovanje u primjeni FIDIC uvjeta ugovora (Crvena i/ili Žuta knjiga) ili sličnih 
uvjeta ugovora 

Očekuje se da će ključni stručnjak 2 na predmetnom projektu pružati usluge u trajanju od 670 
dana.  

Ključni stručnjak 3 – Stručnjak za komunikaciju i vidljivost  

Minimalni uvjeti za ključnog stručnjaka 3: 

 visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno 
četiri godine visokoškolskog obrazovanja); 

 5 godina radnog iskustva; 

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak ocjenjivanja prema kriterijima za odabir ponude: 

 broj godina radnog iskustva vezanog uz programe i/ili projekte (su)financirane sredstvima 
EU; 

 broj projekata u kojima je stručnjak sudjelovao na poslovima komunikacije i vidljivosti, a 
koji su uključivali izradu komunikacijskog plana projekta. 

Očekuje se da ć ključni stručnjak 3 (Stručnjak za komunikaciju i vidljivost) na predmetnom 
projektu pružati usluge u trajanju od 90 dana. 

 

Za dokazivanje sposobnosti ključnih stručnjaka ponuditelji u ponudi moraju priložiti 
sljedeće dokaze: 



• popunjeni Obrazac 5_Popis ključnih stručnjaka uključenih u izvršenje ugovora 

• za svakog predloženog stručnjaka: 

˗ popunjeni Obrazac 6_Životopis i iskustvo ključnog stručnjaka;  

˗ presliku diplome, svjedodžbe ili drugog službenog dokumenta kojim se nedvojbeno 
dokazuje da pojedini stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja;  

• dodatno za ključnog stručnjaka 1: presliku certifikata na području upravljanja 
projektima. 

Iz priloženih životopisa mora biti vidljivo da stručnjaci imaju minimalno iskustvo kako je 
propisano Dokumentacijom o nabavi. 

Za stručnjake koji pripadaju drugom gospodarskom subjektu, ponuditelj prilaže i dokument 
(izjavu drugog gospodarskog subjekta, ugovor ili sporazum između njega i drugog 
gospodarskog subjekta) kojim potvrđuje da će ponuditelju staviti na raspolaganje stručnjake 
nužne za izvršenje ovog ugovora.  

Napomene:  Za dodjeljivanje bodova sukladno kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije 
ponude bit će uzete u obzir samo oni ključni stručnjaci koji zadovolje 
minimalne uvjete. 

 

c. Ostali (ne-ključni) stručnjaci  

Životopise ostalih (ne-ključnih) stručnjaka nije potrebno uključiti u ponudu niti ih je potrebno 
dostaviti prije potpisivanja Ugovora. Ponuditelj će izabrati i angažirati ostale stručnjake kada 
to bude potrebno za provedbu projekta. Postupci za odabir ostalih stručnjaka koje će 
Ponuditelj koristiti moraju biti transparentni, a temeljit će se na unaprijed definiranim 
kriterijima, uključujući stručnu spremu i iskustvo, znanja jezika i radno iskustvo. 

Izbor ostalih stručnjaka podliježe odobrenju od strane Naručitelja.  

Iskustvo i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ne-ključni stručnjaci nisu predmet 
ocjenjivanja u fazi pregleda i ocjene ponuda. 

Svi ne-ključni stručnjaci moraju zadovoljiti sljedeće minimalne kriterije: 

 odgovarajuću visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 
studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja); 

 najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz područja tražene stručnosti. 

S obzirom na vrstu aktivnosti, očekuje se da će za potrebu provedbe istih biti potrebno 
angažirati stručnjake u sljedećim područjima stručnosti: 

 Stručnjak za javnu nabavu (mora osim propisanih minimalnih kriterija posjedovati i 
certifikat u području javne nabave); 

 Stručnjak za financije; 

 ostali profili stručnjaka po potrebi. 

Angažman navedenih ostalih stručnjaka mora biti uračunat u cijenu ponude. 

Dokaz da će najmanje navedeni ne-ključni stručnjaci biti uključeni u izvršenje ugovora 
(neovisno o tome pripadaju li oni Ponuditelju) Ponuditelj dostavlja u obliku izjave koju treba 
potpisati osoba ovlaštena za zastupanje Ponuditelja (Obrazac 7_Izjava o raspolaganju ne-
ključnim stručnjacima).  



Pružatelj usluge može tijekom izvršenja Ugovora mijenjati stručnjake uz uvjet da dobije 
prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja. Novi stručnjaci moraju imati sve tražene 
kvalifikacije kao i stručnjaci koje zamjenjuju.  

 

Gospodarski subjekti obvezni su ispuniti podatke sukladno uputama u ESPD obrascu koji se 
odnose na tehničku i stručnu sposobnost ponuditelja:  

ESPD obrazac, Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, C: TEHNIČKA I STRUČNA 
SPOSOBNOST.  

Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio traženu 
sposobnost (ESPD - kriteriji za odabir), mora dostaviti zaseban obrazac ESPD-a sa 
navedenim podacima iz odjeljaka A i B, dijela II. i dijela III. za svaki od tih predmetnih 
subjekata. Trebaju se navesti ključni tehnički stručnjaci na čiju se sposobnost gospodarski 
subjekt oslanja, a ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu. 

 


