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1. IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE  

Za predmet nabave 

NABAVA USLUGE STRUČNOG I PROJEKTANTSKOG NADZORA S UKLJUČENOM USLUGOM 

GEOMEHANIČARA U SKLOPU PROJEKTA VrbSkrb (KK.08.1.3.03.0010) 

3/2021  

 

Tijekom roka za dostavu ponuda pristigli su sljedeći upiti:  

Upit gospodarskog subjekta Odgovor Naručitelja 
Poštovani, 
molim Vas pojašnjenje i ispravka natječajne 
dokumentacije. 
Naime, 
u točki 11.3. za potrebe izvršenja predmetne usluge 
navodite da je potrebno dokazati raspolaganje 
sljedećim stručnjacima: ovlašteni inženjer građevine, 
ovlašteni inženjer elektrotehnike, ovlašteni inženjer 
strojarstva, ovlašteni inženjer arhitekture i ovlašteni 
geomehaničar. 
Naime, sukladno Zakonu o gradnji i  Zakonu o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnji 
izvršenje stručnog nadzora mogu raditi ili ovlašteni 
inženjeri građevinarstva ili ovlašteni arhitekt u 
području građevinsko-obrtničkih radova te nije 
potrebno imati oba stručnjaka za izvršenje usluge 
stručnog nadzora. Angažman dva stručnjaka dodatno 
poskupljuje uslugu izvršenja stručnog nadzora što nije 
potrebno. 
Sukladno navedenom molimo izmjenu natječajne 
dokumentacije u sljedećem: 
Potrebno je dostava Preslike ovlaštenja Hrvatske 
komore inženjera građevinarstva/Hrvatske komore 
arhitekata za nadzornog inženjera za 
građevinske/arhitektonske radove sukladno čl. 18. 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje. 
  
Unaprijed zahvaljujemo. 
 

Naručitelj prihvaća zahtjev zainteresiranog 
gospodarskog subjekta.  
 
 

 

Nastavno na navedeno, točka 11.3. Dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti mijenja se i glasi:  

 Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže sljedećim stručnjacima: ovlašteni inženjer 
građevine/ovlašteni inženjer arhitekture, ovlašteni inženjer elektrotehnike, ovlašteni inženjer 
strojarstva i ovlašteni geomehaničar.  

 
Uvodi se točka 12. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim 
pravilima i glasi:  
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 Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva/ovlaštenja Hrvatske 

komore inženjera arhitekture za nadzornog inženjera za građevinske 

radove/arhitektonske radove kako bi se sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo 

izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.  

 Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike za nadzornog inženjera 

za elektrotehničke radove kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo 

izvršavati predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.  

 Preslika ovlaštenja Hrvatske komore inženjera strojarstva za nadzornog inženjera za 

strojarske radove kako bi sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (Narodne Novine 78/15, 118/18, 110/19) imao pravo izvršavati 

predmetni ugovor ili jednakovrijedan dokument.  

 Za usluge geomehaničara Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 

odgovarajuće struke  

 

Prethodno definirane dokaze dostavlja samo odabrani ponuditelj na poziv Naručitelja u 

primjerenom roku ne duljem od 7 (sedam) kalendarskih dana, a prije potpisivanja ugovora. Ukoliko 

odabrani ponuditelj ne dostavi tražene dokumente, smatrat će se da je odustao od svoje ponude 

te će u tom slučaju Naručitelj odabrati sljedeću najnižu ponudu.  

 

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim 

preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.  

 

Naručitelj može od odabranog ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti 

dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi ili od 

nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.  

 

 
Sukladno navedenom produžuje se rok za dostavu ponude do 21. svibnja 2021. godine.  
 

Sve ostale odredbe Dokumentacije o nabavi i pripadajućih priloga ostaju nepromijenjene.  
 


