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1. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI
Uzevši u obzir potrebne izmjene Dokumentacije o nabavi temeljem
prethodnog (ex-ante) savjetovanja i zaprimljenih komentara Posredničkog
tijela razine 2 (Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i
projekata Europske unije) , Naručitelj u skladu s člankom 240., stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi uvodi sljedeće izmjene u sklopu Dokumentacije o
nabavi:
➢ U točki 2.1. Opis predmeta nabave mijenja se tekst koji sada glasi:
Predmet nabave je nabava namještaja te usluga isporuke, istovara, instalacije,
servisiranja i jamstva za ispravnost prodane stvari.
Predmet nabave uključuje opremanje 5 Regionalnih obrazovnih centara.
Regionalni obrazovni centar je moderno uređen prostor opremljen
funkcionalnim namještajem koji promovira i potiče inovativne pristupe učenju i
poučavanju.
Na temelju provedenog Poziva za iskaz interesa za osnivanje Regionalnih
obrazovnih centara (ROC) u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava
razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ objavljenog 18. siječnja 2016.
godine, odabrane su sljedeće škole kao lokacije za osnivanje Regionalnih
obrazovnih centara (ROC):
• Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1, 23000, Split
• Osnovna škola Franje Krežme, Školska ulica 3, 31000, Osijek
• Osnovna škola Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, 51000 Rijeka
• Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, 10000
Zagreb
• Prva gimnazija, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin
Ovim postupkom nabave predviđena je nabava namještaja za potrebe
stavljanja ROC-ova u funkciju.
CPV oznake:
39100000-3 Namještaj
39151000-5 Razni namještaj
39130000-2 Uredski namještaj
➢ Mijenja se tekst u točki 3.1.2. koji sada glasi:
3.1.2. 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 3.1.1.

podtočaka 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.
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom
postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke
3.1.1. i 3.1.2. ove Dokumentacije o nabavi.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje isključenje
iz točke 3.1.1. 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:
1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u
cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog
razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,
3. 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 te je obvezan obrazložiti razloge
prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. Naručitelj neće isključiti gospodarskog
subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere
primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana
sudjelovanja u postupcima javne nabave nema pravo korištenja gore
navedenih mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na
snazi. Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene
osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana
pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno
drukčije.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije
o nabavi (u nastavku teksta: ESPD), dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak
A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte
u ponudi.
Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne
dokumente.
Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke
dokumentacije o nabavi naručitelj će 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, kojim se
dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji
je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti odnosno ako ne obuhvaćaju
sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, 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. Ogledni primjerak izjave nalazi u dodatku 3. ove dokumentacije.
➢ Mijenja se tekst u točki 3.1.3. koji sada glasi:
3.1.3. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u
Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta,
ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Iznimno od točke 3.1.3. ove dokumentacije o nabavi, javni naručitelj neće
isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno
posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaćanja.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja
ispunjeni ESPD obrazac, Dio III. Osnove za
isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili
doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u
ponudi.
Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne
dokumente.
Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke
dokumentacije o nabavi naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili
drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji
je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve
okolnosti iz članka članka 252. stavka 1. ZJN 2016, 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.
Sukladno čl. 221. st. 1. i čl. 222. st. 1. t. 3. ZJN 2016, osnova za isključenje iz
točke 3.1.3. odnosi se i na podugovaratelje.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to
potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u
ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima
sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na
hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno
ovom odlomku, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u
primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih
dokumenta ili dokaza.
➢ U točki 4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta mijenja se tekst te sada
glasi:
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te
tehničku i stručnu sposobnost gospodarski subjekti dokazuju sukladno
kriterijima i uvjetima sposobnosti navedenim u ovoj točki Dokumentacije o
nabavi.
4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili
drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir,
Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka
1), za sve gospodarske subjekte u ponudi.
Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je
podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane
popratne dokumente.
Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti
gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokumentacije o nabavi naručitelj će
prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg
registra države njegova poslovnog nastana.
4.2. Ekonomska i financijska sposobnost
Gospodarski subjekt mora dokazati:

1. da je njegov minimalni godišnji promet u svakoj od posljednje tri dostupne
financijske godine jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave
Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir
gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska
sposobnost: točka 1a), ako je primjenjivo točka 3) i 6).
Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne
dokumente.
Kao dovoljan dokaz ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 4.2.
dokumentacije o nabavi naručitelj će prihvatiti:
 izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne
financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti
gospodarskog subjekta (ako je informacija o tim prometima dostupna),
potpisanu od strane ovlaštene osobe ponuditelja;
Ako gospodarski subjekt iz opravdanih razloga nije u mogućnosti predočiti
dokumente i dokaze o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti koje Naručitelj
zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo
kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim.
U slučaju da se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta
radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti,
njihova je odgovornost za izvršenje ugovora solidarna.
4.3. Tehnička i stručna sposobnost
Naručitelj kao uvjete tehničke i stručne sposobnosti određuje iskustvo
gospodarskog subjekta te raspolaganje tehničkim stručnjacima za izvršenje
ugovora.
4.3.1. Tehnička sposobnost
Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak
javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio
najmanje tri isporuke robe iste ili slične predmetu nabave (uredski namještaj),
čija je ukupna zbrojena vrijednost jednaka ili veća od 1.000.000,00 kuna bez
PDV-a.
Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir
gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost:
točka 1b) i točka 10).

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne
dokumente.
Kao dovoljan dokaz tehničke sposobnosti, naručitelj će prihvatiti popis glavnih
isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava predmet i vrijednost
isporuke, datum te naziv druge ugovorne strane.
Popis mora biti ovjeren pečatom (za gospodarske subjekte iz zemalja u kojima
se pečat koristi) i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog
subjekta.
Gospodarski subjekti prilikom računanja protuvrijednosti za valutu koja je
predmet konverzije u HRK koriste srednji tečaj za HRK Hrvatske narodne banke
u primjeni na dan objave Dokumentacije o nabavi, odnosno za druge valute
koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj mjesečni tečaj
Hrvatske narodne banke koji je u primjeni u mjesecu objave Dokumentacije o
nabavi.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to
potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u
ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima
sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u
popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na
hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno
gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta
da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih
dokumenta ili dokaza.
➢ Mijenja se točka 6.5.2. Jamstveni rok koja sada glasi:
Naručitelj kao drugi kriterij određuje jamstveni rok. Kao što je određeno u
Privitku 2 – Tehnička specifikacija ove Dokumentacije o nabavi, sva roba
nabavljena u sklopu ove nabave mora imati uključeno jamstvo za ispravnost
prodane stvari od minimalno 24 mjeseca. Prilikom odabira ponuda bodovat će
se ponude s jamstvenim rokom dužim od minimalnog jamstvenog roka
definiranog u Privitku 2 – Tehnička specifikacija ove Dokumentacije o nabavi.
Ponudama sa ponuđenim rokom jamstva od 24 mjeseca bit će dodijeljeno 0
bodova.
Jamstveni rok počinje teći od trenutka prihvata robe (dana potpisa
Primopredajnog zapisnika) do isteka broja mjeseci ponuđenog jamstvenog
roka.

R.br.

Kriterij
bodovanja

Broj
mjeseci
ponuđenog
Bodovi
jamstvenog roka

Ukupno

1.

0-24 mjeseca

0

25-36 mjeseci

10

37-48 mjeseci

20

Jamstveni rok

Do 50 bodova
49-60 mjeseci

30

61-71 mjesec

40

72 mjeseca i više

50

Sveukupni broj bodova za kriterij jamstveni rok

Do 50
bodova

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti po ovom kriteriju je 50.
Jamstveni rok će se bodovati na sljedeći način:
Ponuđeni rok jamstva (godine) /najduži ponuđeni rok jamstva (godine) * 50
Predložak izjave u kojoj se navodi broj godina ponuđenog jamstva nalazi se u
Dodatku 7. ove dokumentacije o nabavi.
➢ U točki 7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude mijenja se iznos jamstva za
ozbiljnost ponude te isto sada iznosi 32.954,06 HRK.
➢

U dokumentaciju o nabavi uvodi se točka 8. Posebni uvjeti izvršenja
ugovora koja glasi:
Sukladno članku 218. ZJN 2016, Naručitelj određuje posebne uvjete uz
izvršenje ugovora koji se odnose na sljedeće:
a) Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti Popis ovlaštenih servisa
(najmanje jedan (1) po lokaciji) s navedenim najmanje jednim ovlaštenim
serviserom koji može, po prijavi Naručitelja, dijagnosticirati kvar ili nedostatak
te isti otkloniti odmah, a najkasnije u roku 24 sata od prijave kvara ovlaštenom
servisu. Popis ovlaštenih servisa treba sadržavati podatke kako slijedi:
•
naziv i adresa ovlaštenog servisa,
•
telefonski broj i kontakt osoba,
•
radno vrijeme (sat i dan u tjednu),
•
naziv i marka/tip ponuđene robe za koju je servis ovlašten.
Navod (izjava) mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane osobe ovlaštene
za zastupanje ponuditelja. Prijedlog izjave nalazi se kao Dodatak 5. ovoj
dokumentaciji o nabavi.
b) Popis tehničkih stručnjaka po pojedinoj lokaciji
Gospodarski subjekt mora imati na raspolaganju tehničke stručnjake za
izvršenje predmeta nabave. Tehnički stručnjaci će biti odgovorni za izvršavanje

predmeta nabave te trebaju biti na raspolaganju gospodarskom subjektu za
sve vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi. Ponuditelj mora ponuditi
minimalno jednog tehničkog stručnjaka po lokaciji.
Ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu o tehničkim stručnjacima, koju potpisuje
ovlaštena osoba gospodarskog subjekta te u istoj navodi ime i prezime
predloženog stručnjaka i njegovu stručnu spremu.
Izjava mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja. Prijedlog izjave nalazi se kao Dodatak 6. ovoj
dokumentaciji o nabavi.
c) Ugovaratelj je obvezan, za svaki od proizvoda koji se izrađuje, izraditi
radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim proračunima, nacrtima i detaljima,
dok kod tribine radionička dokumentacija mora sadržavati i statički proračun
nosivosti i otpornosti podova, staklenih i drvenih ograda, izrađene od ovlaštenih
konstruktera.
➢ U dokumentaciju o nabavi uvodi se točka 9. Opcije i moguća obnavljanja
ugovora koja glasi:
Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja
se odnosi na predmet nabave opisan u točki 2.1. ove Dokumentacije o nabavi.
Cijena i rok isporuke u sklopu osnovnog ugovora mogu biti predmet izmjene
ugovora sukladno člancima 314.-321. ZJN-a 2016, uzimajući u obzir činjenicu
da se predmet nabave sufinancira putem ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava koji je sklopljen na određeni rok provedbe u kojem se moraju provesti
sve projektne aktivnosti pa tako i ovaj predmet nabave.
Izmjene se mogu primijeniti u slučajevima kada:
 u slučajevima u kojima je isporučitelj robe zbog promijenjenih okolnosti,
više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen isporučiti robu.
Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon
sklapanja ugovora, a čije nastupanje ugovaratelj u trenutku sklapanja
ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je ugovaratelj zbog
njih bio spriječen isporučiti robu prema planu. Razlogom produljenja roka
za isporuku mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje ugovaratelj
nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran;
 nastupe ostale okolnosti u kojima se izmjena osnovnog ugovora može
smatrati opravdanom.
U slučaju izmjena koje utječu na količinu predviđene za isporuku, konačan
obračun izvršit će se na temelju stvarno isporučenog, primjenom ugovorenih
jediničnih cijena utvrđenih u stavkama troškovnika iz ponude.

Svi ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni.

