USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Gospodarski subjekt u ovom postupku nabave u ponudi dostavlja europsku jedinstvenu
dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac) koja se sastoji od ažurirane formalne izjave gospodarskog
subjekta kao preliminarnog dokaza, a kojima se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili
treće strane.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave provjeriti informacije navedene
u ESPD-u i zahtijevati od ponuditelja da bez odgode dostavi ažurne popratne dokumente.
3.1.

Kažnjavanje
Naručitelj će u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave isključiti gospodarski subjekt:
1. ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili
osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike
Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji na temelju
˗

članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

˗

članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (NN
110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07,
152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

b. korupciju na temelju
˗

članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave),
članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje),
članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje
utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona)

˗

članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita
u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338.
(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito
posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog
zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05,
71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

c. prijevaru na temelju
˗

članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka
256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

˗

članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka
286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00,
129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11
i 143/12),

d. terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima na temelju
˗

članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100.
(novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko
udruženje) Kaznenog zakona)
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˗

članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b
(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00,
129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11
i 143/12),

e. pranje novca ili financiranje terorizma na temelju

f.

˗

članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

˗

članka 279 (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00,
51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i
143/12),

dječji rad ili drugi oblici trgovanja ljudima na temelju
˗

članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

˗

članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98,
50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11,
77/11 i 143/12),

ili
2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja
je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja
odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1. od a) do f) ove
dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim
propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je
osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a)
do (f) Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za
isključenje temeljem točke 3.1. dostaviti ESPD obrazac ispunjen u dijelu III: OSNOVE ZA
ISKLJUČENJE – A: Osnove povezane s kaznenim presudama.
U trenutku provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, Naručitelj će kao dostatan dokaz
da ne postoje osnove za isključenje temeljem točke 3.1. prihvatiti:
 izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin, ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve tražene okolnosti, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične
države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne
vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za
gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela
ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
Ukoliko osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje izjavu da ne
postoje osnove za isključenje u vezi s čl. 251.st. 1. ZJN 2016, za sebe, za gospodarski subjekt i za
sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti
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zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta, može koristiti predložak
Izjave koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (Obrazac __ – Izjava o nekažnjavanju)1
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta po ovoj osnovi je 5 godina od dana pravomoćnosti
presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
3.2.

Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski
subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje:
˗

u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj,
ili

˗

u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako mu
sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaćanja.
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za
isključenje temeljem točke 3.2. dostaviti ESPD obrazac ispunjen u dijelu III: OSNOVE ZA
ISKLJUČENJE – B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje.
U trenutku provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, Naručitelj će kao dostatan dokaz
da nema osnova za isključenje temeljem točke 3.2. prihvatiti:
 potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin, ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve tražene okolnosti, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične
države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne
vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja izjavu može koristiti predložak Izjave koji je sastavni dio
ove Dokumentacije o nabavi (Obrazac __ - Izjava o nepostojanju poreznog duga)2.

3.3.

Ostale osnove za isključenje
Naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave:

a.

ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje
ili prezadužen, ili je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj
ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj
istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;

1

Naručitelj ističe da je priloženi obrazac samo prijedlog izjave. Ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom
obliku, važno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju priloženog obrasca.
2
Naručitelj ističe da je priloženi obrazac samo prijedlog izjave. Ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom
obliku, važno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju priloženog obrasca.
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U trenutku provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, Naručitelj će kao dostatan dokaz
da ne postoje osnove za isključenje temeljem točke 3.3.a. prihvatiti:
 izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi
poslovnog nastana gospodarskog subjekta.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin, ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve tražene okolnosti, oni
mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične
države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne
vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Ukoliko gospodarski subjekt dostavlja izjavu, može se koristiti predložak Izjave koji je sastavni
dio ove Dokumentacije o nabavi (Obrazac __ - Izjava o stečaju)3.

b.

ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški
profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

c.

ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih
zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je
posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,

d.

ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za
odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti
popratne dokumente u skladu s odredbama ZJN 2016 vezanih uz Europsku jedinstvenu
dokumentaciju o nabavi (ESPD – čl. 260.-263.),

e.

ako je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja
javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu
prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio krivu informaciju koja može imati
materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili
dodjele ugovora.

f.

ako se sukob interesa u smislu čl. 75. do čl. 81. ZJN 2016 ne može učinkovito ukloniti
drugim, manje drastičnim mjerama

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz
postupka javne nabave navedene u točki 3.3. je 2 godine od dana dotičnog događaja.
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za
isključenje temeljem točke 3.3.a. dostaviti ESPD obrazac ispunjen u dijelu III: OSNOVE ZA
ISKLJUČENJE – C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa i poslovnim
prekršajem u dijelu koji je primjenjiv.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točaka 3.1. i 3.3. ove
Dokumentacije o nabavi može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi
dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
3

Naručitelj ističe da je priloženi obrazac samo prijedlog izjave. Ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom
obliku, važno je da sadržaj izjave odgovara sadržaju priloženog obrasca.
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˗
˗
˗

plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja
naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom
aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja
činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom
odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja
daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne
okolnosti kaznenog djela ili propusta. Naručitelj će obrazložiti razloge prihvaćanja ili
neprihvaćanja mjera te neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako
ocijeni da su poduzete mjere primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u
postupcima javne nabave na određeno vremensko razdoblje ne može koristiti mogućnost
dostave dokaza o poduzetim mjerama do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na
snazi.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, postojanje svih okolnosti koje predstavljaju
razloge za isključenje propisane točkom 3. ove Dokumentacije o nabavi utvrđuju se za sve
članove zajednice pojedinačno, odnosno, svaki član zajednice gospodarskih subjekata mora
dokazati da ne postoje okolnosti koje predstavljaju osnovu za isključenje.
Sve osnove za isključenje iz točke 3. ove Dokumentacije o nabavi primjenjuju se i na
podugovaratelje, odnosno, gospodarski subjekt u svojoj ponudi mora za svakog
podugovaratelja dokazati da ne postoje okolnosti koje predstavljaju osnove za isključenje
prema navedenim točkama. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje
podugovaratelja, zahtijevat će od gospodarskog subjekta da zamijeni tog podugovaratelja u
primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, osnove za isključenje iz
točke 3. ove Dokumentacije o nabavi primjenjuju se i na svaki subjekt na čiju se sposobnost
gospodarski subjekt oslanja. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje dotičnog
subjekta, zahtijevat će od gospodarskog subjekta da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost
oslonio u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana.
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KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Naručitelj kao uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta u ovom postupku javne nabave određuje
sljedeće kriterije za odabir:
˗ sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
˗ ekonomsku i financijsku sposobnost
˗ tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz sposobnosti za obavljanje
profesionalne djelatnosti dostaviti ESPD obrazac ispunjen u dijelu IV: Kriteriji za odabir
gospodarskog subjekta, A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(točka 1.).
U trenutku provjere informacija navedenih u ESPD obrascu, sposobnost za obavljanje
profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:
 izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u
državi njegovog poslovnog nastana.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz ekonomske i financijske
sposobnosti dostaviti ESPD obrazac ispunjen u dijelu IV: Kriteriji za odabir gospodarskog
subjekta, B: EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST (točke 2a., 3. (ako je primjenjivo) i 6.).
Ekonomsku i financijsku sposobnost gospodarski subjekt dokazuje sljedećim dokazima:
a. Izjavom gospodarskog subjekta o ukupnom prometu u području koje je obuhvaćeno
predmetom nabave kojom će dokazati da je u prethodne 3 dostupne financijske godine,
ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta ako je
informacija o tim prometima dostupna, ostvario promet od ukupno najmanje
13.000.000,00 kn
Gospodarski subjekt obvezan je kao preliminarni dokaz uvjeta a. ekonomske i financijske
sposobnosti ispuniti ESPD obrazac u Dijelu IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, B:
EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST - točka 2.a. i, ako je primjenjivo, točka 3.).

b. Dokumentom koji izdaje bankarska ili druga financijska institucija (BON-2, SOL-2, itd.), a
kojim gospodarski subjekt može dokazati da ispunjava uvjet solventnosti, odnosno da nije
bio u blokadi računa dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci računajući od dana objave
Obavijesti o nadmetanju.
U Republici Hrvatskoj ove dokaze (obrasci BON-2 i SOL-2) izdaju Financijska agencija (FINA)
i bankarske institucije, a pokazuju iznos i trajanje blokade računa gospodarskog subjekta.
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ovaj uvjet dokazuje
jednakovrijednim dokumentom koji sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje
ispunjavanja ovog uvjeta financijske sposobnosti.
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Gospodarski subjekt obvezan je u kao preliminarni dokaz uvjeta b. ekonomske i financijske
sposobnosti ispuniti ESPD obrazac u Dijelu IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, B:
EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST - točka 6.).

Navedeni dokazi ekonomske i financijske sposobnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi
omogućavaju uvid u financijsku sliku poslovanja ponuditelja te se u slučaju zadovoljavanja istih
smanjuje rizik financijske nelikvidnosti ponuditelja, a samim time i izvršavanja ugovornih
obveza.
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 tražene dokumente
i dokaze koje naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku ili financijsku sposobnost
bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost
Predmet nabave su usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova sukladno Zakonu o gradnji
i usluge Inženjera sukladno FIDIC uvjetima Ugovora o građenju, na projektu „Razvoj
multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska
vrata“. Predviđeni zahvat vrlo je složen obzirom na vrstu, količinu i raznolikost radova koji će se
obavljati istovremeno. Osim toga, gradilište nije moguće osigurati na uobičajen način, a radovi i
promet odvijat će se pod posebnim uvjetima što zahtijeva izuzetno visoki stupanj koordinacije
između nadzornog tima (tima Inženjera), izvođača radova i operativnog osoblja Naručitelja.
Stoga je pružanje predmetnih usluga potrebno povjeriti gospodarskom subjektu koji može
dokazati da ima iskustva u pružanju takvih usluga u sličnim uvjetima te se traže dokazi o
tehničkoj i stručnoj sposobnosti kako je niže navedeno.
Naručitelj je radi osiguranja odgovarajuće razine tržišnog natjecanja i uzimajući u obzir
složenost i trajanje ovakvih i sličnih projekata, odredio duže vremensko razdoblje za referentne
usluge kojima će se dokazivati tehnička i stručna sposobnost.
Tehničku i stručnu sposobnosti gospodarski subjekt dokazuje sljedećim dokumentima:
a. Popisom glavnih usluga
Predmetnim dokazom sposobnosti gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u
kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini,
pružio:


jednu (1), a najviše tri (3) usluge stručnog nadzora na izgradnji i/ili sanaciji i/ili
rekonstrukciji lučke i/ili željezničke infrastrukture



da ukupna vrijednost navedenih pruženih usluga iznosi najmanje 12.000.000,00 kn
(bez PDV-a).

Popis glavnih usluga sadrži vrijednost usluga, datum i naziv druge ugovorne strane
(Obrazac ___ - Popis glavnih usluga). Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge
ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u popisu.
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz tehničke i stručne
sposobnosti dostaviti ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog
subjekta, C: TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST – točka 1a. i točka 10.)
Ako je usluga pružena kao dio ugovora u koji su bile uključene i druge vrste usluga koje
nisu vezane uz predmet nabave, obavezno treba navesti podatke o onom dijelu usluga koji
je vezan za predmet nabave.
U slučaju da je neku uslugu pružala zajednica tvrtki (konzorcij) čiji član je sudionik u ovom
postupku javne nabave, referenca u popisu glavnih usluga treba sadržavati podatke koji se
odnose samo na tog člana zajednice (navesti usluge vezane uz predmet nabave koje je
samostalno pružio taj član zajednice, a ispunjavaju uvjete iz točke 4.3.a. ove
Dokumentacije o nabavi).

b. Izjavom Ponuditelja o tehničkim stručnjacima koji će sudjelovati u provedbi ugovora
Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju tim
ključnih stručnjaka koji posjeduju niže tražene obrazovne i stručne kvalifikacije te stručno
iskustvo.
Gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti Izjavu kojom će potvrditi da ima ili će imati
na raspolaganju sve tražene ključne stručnjake za izvršavanje usluga koje su predmet
nabave za vrijeme trajanja ugovora.
U toj Izjavi gospodarski subjekt mora za svaku predloženu osobu navesti: ime i prezime te
naznaku za kojeg se stručnjaka osoba predlaže (Obrazac __ - Popis ključnih stručnjaka).
Gospodarski subjekt je obavezan dokazati da će za izvršenje usluga imati na raspolaganju
najmanje sljedeće ključne stručnjake:
Ključni stručnjak 1

Inženjer za praćenje i provedbu ugovora po FIDIC-u

Ključni stručnjak 2

Nadzorni inženjer nad izvođenjem građevinskih radova na
željezničkom gornjem ustroju

Ključni stručnjak 3

Nadzorni inženjer nad izvođenjem građevinskih radova na
rekonstrukciji tunela

Ključni stručnjak 4

Nadzorni inženjer nad izvođenjem radova na signalno –
sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima

Ključni stručnjak 5

Nadzorni inženjer nad izvođenjem elektroenergetskih radova

Ključni stručnjak 6

Nadzorni inženjer nad izvođenjem radova na
željezničkom/cestovnom donjem ustroju

Stručnjak 7

Nadzorni inženjer nad izvođenjem geodetskih radova

Stručnjak 8

Koordinator zaštite na radu II (Koordinator II)
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

OBRAZOVNE I STRUČNE KVALIFIKACIJE KLJUČNIH STRUČNJAKA
Ključni stručnjak 1: Inženjer za praćenje i provedbu ugovora po FIDIC-u
Minimalni uvjeti:
•

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

•

8 godina radnog iskustva u struci;

•

5 godina iskustva u obavljanju stručnog nadzora građenja i/ili vođenja projekta i/ili
tehničke podrške u vođenju projekta prometne (cestovne/željezničke) infrastrukture;

•

2 projekta na kojima je stručnjak obavljao usluge Inženjera sukladno FIDIC uvjetima, ili
jednakovrijednima4, a pojedinačna vrijednost svakog pružanja usluga iznosila je
najmanje 12.000.000,00 HRK

Ključni stručnjak 2: Nadzorni inženjer nad izvođenjem radova na željezničkom gornjem
ustroju
Minimalni uvjeti:
•

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

•

8 godina radnog iskustva u struci;

•

5 godina radnog iskustva na poslovima voditelja građenja/inženjera gradilišta i/ili
stručnog nadzora građenja željezničkog gornjeg ustroja;

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja:
• Broj infrastrukturnih projekata u kojima je stručnjak obavljao stručni nadzor radova na
građenju željezničkog gornjeg ustroja
Ključni stručnjak 3: Nadzorni inženjer nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji
tunela
Minimalni uvjeti:
•

•
•

visoka stručna sprema iz područja građevinarstva, odnosno završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij navedenog područja (minimalno četiri godine visokoškolskog
obrazovanja);
8 godina radnog iskustva u struci;
5 godina radnog iskustva na poslovima voditelja građenja/inženjera gradilišta i/ili
stručnog nadzora građenja/rekonstrukcije tunela;

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja:
• broj projekata građenja u kojima je stručnjak obavljao stručni nadzor radova na
izgradnji/rekonstrukciji tunela
4

Pod jednakovrijednim uvjetima ugovora smatraju se uvjeti ugovora koji imaju uredno regulirane međusobno
usklađene procedure postupanja, istaknutu ulogu administratora ugovora koji zastupa Naručitelja (ekvivalent
Inženjera u FIDIC-ovom ugovoru), jasan slijed ugovornih procedura, postupke rješavanja sporova i sl.
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Ključni stručnjak 4: Nadzorni inženjer nad izvođenjem radova na signalno – sigurnosnim i
telekomunikacijskim uređajima
Minimalni uvjeti:
•

•
•

visoka stručna sprema iz područja elektrotehnike, odnosno završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij navedenog područja (minimalno četiri godine visokoškolskog
obrazovanja);
8 godina radnog iskustva;
5 godina radnog iskustva na projektiranju i/ili izgradnji i/ili stručnom nadzoru nad
ugradnjom željezničkih signalno–sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja;

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja:
• broj projekata u kojima je stručnjak obavljao stručni nadzorn elektrotehničkih radova na
željezničkim signalno-sigurnosnim uređajima

Ključni stručnjak 5: Nadzorni inženjer nad izvođenjem elektroenergetskih radova
Minimalni uvjeti:
•

•
•

visoka stručna sprema iz područja elektrotehnike, odnosno završen preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij navedenog područja (minimalno četiri godine visokoškolskog
obrazovanja);
8 godina radnog iskustva;
5 godina radnog iskustva na poslovima projektiranja i/ili voditelja građenja/inženjera
gradilišta i/ili stručnog nadzora izgradnje/rekonstrukcije željezničkih elektroenergetskih
podsustava;

Sljedeće iskustvo će se koristiti za postupak bodovanja:
• broj projekata u kojima je u elektroenergetskom dijelu projekta stručnjak obavljao
poslove stručnog nadzora elektrotehničkih radova na izgradnji/rekonstrukciji
željezničkog elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava koji uključuju KM i objekte
postrojenja KM (25kV/50Hz) (npr. izmještanje elektroenergetskih vodova,
elektroenergetika/napajanje).

Ključni stručnjak 6 – Nadzorni inženjer nad izvođenjem radova na željezničkom/cestovnom
donjem ustroju
Minimalni uvjeti:
•

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

•

8 godina radnog iskustva u struci;

•

5 godina radnog iskustva na poslovima voditelja građenja/inženjera gradilišta i/ili
stručnog nadzora građenja željezničkog/cestovnog donjeg ustroja;

•

1 projekt u kojem je stručnjak obavljao stručni nadzor nad izvođenjem radova na
željezničkom/cestovnom donjem ustroju
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Stručnjak 7 – Nadzorni inženjer nad izvođenjem geodetskih radova
Minimalni uvjeti:
•

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

•

5 godina radnog iskustva u obavljanju stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje ili
stručni nadzor nad radovima

•

1 projekt u kojem je inženjer obavljao geodetski nadzor nad izvođenjem radova
prometne infrastrukture

Stručnjak 8 – Koordinator zaštite na radu II (Koordinator II)
Minimalni uvjeti:
•

položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) i stručni ispit za
koordinatora zaštite na radu;

•

5 godina radnog iskustva u struci;

•

2 godine iskustva na poslovima koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
(koordinator II) na izgradnji/rekonstrukciji objekata niskogradnje

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz u
ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta,
Odjeljak C, Tehnička i stručna sposobnost, točka 2. i točka 6a. (u dijelu koji se odnosi na točku
4.3.b.).

Za dokazivanje stručne sposobnosti ponuditelji u ponudi moraju priložiti sljedeće dokaze:
• popunjeni Obrazac ___ - Popis ključnih stručnjaka
• za ključne stručnjake 1- 6:
 popunjeni Obrazac ___ - Životopis i iskustvo stručnjaka
 presliku diplome, svjedodžbe ili drugog službenog dokumenta kojim se
nedvojbeno dokazuje da pojedini stručnjak posjeduje traženi stupanj
obrazovanja
Iz priloženih životopisa mora biti vidljivo da stručnjaci imaju minimalno iskustvo kako je
propisano Dokumentacijom o nabavi.
Za stručnjake koji su zaposlenici drugog gospodarskog subjekta, ponuditelj prilaže i dokument
(izjavu drugog gospodarskog subjekta, ugovor ili sporazum između njega i drugog
gospodarskog subjekta) kojim drugi gospodarski subjekt potvrđuje da će ponuditelju staviti na
raspolaganje stručnjake nužne za izvršenje ovog ugovora. Dokument treba potpisati osoba
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta čiji je zaposlenik predloženi stručnjak.
Ključni stručnjaci 1 – 6 moraju ispunjavati propisane minimalne uvjete sposobnosti.
Postupak bodovanja sposobnosti stručnjaka 2 – 5 za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
primjenjuje se isključivo ako ispunjavaju propisane minimalne uvjete.
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USLUGE STRUČNOG NADZORA nad izvođenjem radova na projektu
„Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

Iskustvo i minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati ključni stručnjaci 7 i 8 predmet su odobrenja
od strane Naručitelja, a dokazuju se sljedećim dokumentima:
• preslikom diplome,
• životopisom
• preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu (za
stručnjaka 8.)
Navedene dokumente/dokaze Ponuditelj treba dostaviti:
— za stručnjaka 7. najkasnije do potpisa ugovora
— za stručnjaka 8. do početka radova

Sukladno važećoj regulativi, a na prijedlog pružatelja usluga, nakon potpisa ugovora Naručitelj
će imenovati glavnog nadzornog inženjera koji će biti odgovoran je za cjelovitost i međusobnu
usklađenost stručnog nadzora građenja. Glavni nadzorni inženjer može biti jedan od ključnih
stručnjaka čije se specifično iskustvo ocjenjuje pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude
(stručnjaci 2 – 5).

Pružatelj usluge može tijekom izvršenja Ugovora zamijeniti pojedinog ključnog stručnjaka ako
su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
• postoji opravdani razlog za zamjenu,
• ponuđeni stručnjak ispunjava minimalne uvjete stručne sposobnosti kako je propisano
ovom Dokumentacijom o nabavi,
• ponuđeni stručnjak svojim specifičnim iskustvom ostvaruje isti ili veći broj bodova od
onog kojeg je tijekom ocjenjivanja ponuda postigao ključni stručnjak kojeg će zamijeniti
Zamjena ključnog stručnjaka moguća je isključivo uz prethodnu provjeru i pisanu suglasnost
Naručitelja.

Od svih stručnjaka se traži dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne
udovoljava ovom uvjetu, pružatelj usluge mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na
hrvatski jezik.
Za uspješno i pravovremeno izvršenje projekta složenosti i vrijednosti kao što je ovaj predmet
nabave, gospodarski subjekt čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija mora osigurati i
druge iskusne stručnjake ako/kada se pokaže potreba na gradilištu.
Angažman svih stručnjaka mora biti uračunat u cijenu ponude.

Napomena:
Ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti predmetni ugovor u svemu će se morati pridržavati zakonskih
akata i podakata koji reguliraju građenje, projektiranje, geodetske poslove i sve povezane poslove
obuhvaćene ovim predmetom nabave kao i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj i EU te
internih akata Naručitelja.

PRETHODNO SAVJETOVANJE – Osnove za isključenje i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

12/12

