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U postupku jednostavne nabave "Usluga ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u
sklopu Drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične
suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.", evidencijski broj nabave:
JN-U-110/19, Naručitelj bez odgađanja stavlja na raspolaganje:
DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Gospodarski subjekt za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevao je dodatne informacije i
objašnjenja vezano uz Poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku jednostavne nabave.
Slijedom navedenog, Naručitelj daje dodatne informacije i objašnjenja Poziva na dostavu
ponuda (u nastavku teksta: Poziv) kako slijedi:
Pitanje:
Vezano za Jednostavnu nabavu u skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi za Usluge
ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Drugog poziva na dostavu projektnih
prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina –
Crna Gora 2014. – 2020, broj nabave JN-U-110/19, molimo Vas da nam kažete da li
Gospodarski subjekt koji aplicira mora biti registriran u skladu sa važećim propisima Republike
Hrvatske ili je moguće da je subjekt registriran u Bosni i Hercegovini, ukoliko ispunjava sve
ostale uvjete definirane Pozivom?
Odgovor:
Vezano za gore navedeni upit, gospodarski subjekt bez obzira na poslovni nastan, mora ispuniti
sve uvjete navedene u Pozivu na dostavu ponuda.
Nastavno na postavljeni upit, a u vezi Izjave o nekažnjavanju i potvrde Porezne uprave, koji se
traže Pozivom na nadmetanje, Naručitelj dodatno daje pojašnjenje kako slijedi:
– Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi
da 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 1. podtočaka od a) do f) članka 251. stavka 1. ZJN
2016 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.
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- Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta 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 ili u državi poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Za Naručitelja
SLUŽBA ZA NABAVU
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