REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Izvješće o prethodnom savjetovanju

KLASA: 406-01/19-03/02
URBROJ: 535-05/6-19-12
Zagreb, 05. lipnja 2019. godine
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Naručitelj,
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi za
nabavu zaštitarskih usluga, objavljenog 23. svibnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju
javnu nabavu, objavljuje
IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj:
Adresa:
OIB:

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb
17683204722

Evidencijski broj nabave: 05/2019
Opis predmeta nabave
Predmet nabave je pružanje zaštitarskih usluga, a u svemu sukladno s tehničkim specifikacijama i
ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi.
CPV oznaka i naziv:
79700000-1 Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti
Datum objave prethodnog savjetovanja: 23. svibnja 2019. godine
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 29. svibnja 2019. godine
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja nije održan sastanak s predstavnicima
zainteresiranih gospodarskih subjekata.
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA

1. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U točki 5. Opis predmeta nabave naveli ste slijedeće:
„Predmet nabave u ovom postupku obuhvaća sljedeće:
5.1. Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
a) Redovne zaštitarske usluge tjelesne zaštite
b) Izvanredne i povremene usluge tjelesne zaštite
5.2. Usluga nadzora nad instaliranim sustavima tehničke zaštite"
Pozivamo Vas da izmijenite točku 5.2. tako da ista glasi 5.2. Usluga nadzora nad instaliranim
sustavima tehničke i/ili vatrodojavne zaštite s obzirom da sustavi za dojavu požara ne pripadaju
sustavima tehničke zaštite a na nekolicini objekata Korisnika se nalaze ti sustavi i isti su priključeni
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na cds zaštitarske kuće. Isto primijeniti u svim daljnjim tekstovima gdje se spominje samo sustav
tehničke zaštite.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će točka 5.2. u Opisu predmeta nabave u
Dokumentaciji o nabavi (u daljnjem tekstu: Dokumentacija) glasiti:
„5.2. Usluga nadzora nad instaliranim sustavima tehničke i/ili vatrodojavne zaštite
a)

24-satni nadzor nad sustavom tehničke i/ili vatrodojavne zaštite korisnika što podrazumijeva
neprekidno praćenje od 00-24 sata svih događanja na sustavima zaštite

b) usluga intervencije po dojavnom signalu alarma sa sustava tehničke i/ili vatrodojavne zaštite
što podrazumijeva, odmah po zaprimanju svake alarmne dojave slanje naoružane ophodnje
na objekt korisnika te u slučaju potrebe obavještavanje o istom osobe za kontakt korisnika,
najbliže policijske postaje, hitne pomoći, javne vatrogasne postrojbe i/ili druge službe.“
Sukladno navedenom, Naručitelj će u svim dijelovima Dokumentacije gdje se navodi „sustav/i
tehničke zaštite“ isto zamijeniti sa „sustav/i tehničke i/ili vatrodojavne zaštite“.
2. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U točki 8.1. Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u stavci b) naveli ste slijedeće:
„Izvanredne i povremene usluge tjelesne zaštite:
• „osiguranje povremenih događanja (broj radnih mjesta i raspored rada zaposlenika pružatelja
usluge sukladno zahtjevu korisnika)."
S obzirom na iskustvo traženja predmetnih usluga (tražene su dodatne usluge vikendom i izvan
radnog vremena a te se usluge plaćaju zaštitarima po drugoj satnici), pozivamo Vas da izvanredne
i povremene usluge tjelesne zaštite definirate kao sve one usluge izvan i nakon redovnog rada
zaposlenika pružatelja usluga definiranog u ugovoru.
Također, pozivamo Vas da u troškovnicima za Grupu 1, Grupu 3 i Grupu 4 predvidite određeni broj
sati za Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine na lokacijama korisnika za izvanredne i povremene
usluge tjelesne zaštite kao što ste to napravili za Grupu 2., sve pozivajući se na podatke o takovim
uslugama u proteklom razdoblju.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta kako je niže navedeno.
Točkom 8. Dokumentacije propisano je da usluge tjelesne zaštite obuhvaćaju redovne zaštitarske
usluge te izvanredne i povremene usluge tjelesne zaštite. Redovne zaštitarske usluge obavljaju se
na lokacijama koje je korisnik iskazao u prikupljanju potreba, a također obuhvaćaju i eventualne
dodatne lokacije koje bi se mogle pojaviti tijekom trajanja okvirnog sporazuma zbog npr. ukidanja,
pripajanja, preustroja Korisnika.
Izvanredne i povremene usluge tjelesne zaštite odnose se na osiguravanje povremenih događanja,
npr. održavanje neke konferencije ili stručnog skupa na posebnoj lokaciji, a ne u sjedištu Korisnika.
Stranica 2 od 8

REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Broj potrebnih radnih mjesta i raspored rada zaštitara odredit će Korisnik, sukladno potrebama, koje
nije mogao predvidjeti u trenutku iskazivanja potreba.
Budući da je prilikom prikupljanja potreba Korisnika napravljena ovakva podjela usluga tjelesne
zaštite nije moguće u ovom postupku javne nabave mijenjati troškovnike za Grupu 1., Grupu 3. i
Grupu 4.
3. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U točki 23. Način određivanja cijene ponude naveli ste slijedeće:
„Način izračuna promjene cijene:
Povećanje /smanjenje jedinične cijene izračunava se prema formuli:
NJC = PJC x [0,2 + 0,8 x (1+K/100)]
gdje je:
NJC - nova jedinična cijena usluge;
PJC - početna jedinična cijena usluge;
K - postotni udio povećanja/smanjenja minimalne plaće.
Ukoliko se visina minimalne plaće izmijeni za 5 i više posto, na više ili manje, koeficijent "K" jednak
je postotku povećanja odnosno smanjenja minimalne plaće. U tom slučaju, koeficijent ,,K“
primjenjuje se od prvog dana onog mjeseca u godini koji slijedi nakon mjeseca u kojem su se
promjene u visini minimalne plaće i dogodile te izračunava nova jedinična cijena ponude."
Pozivamo Vas da izmijenite dio teksta koji se odnosni na dan primjene promjene cijene, odnosno da
tekst glasi:
Ukoliko se visina minimalne plaće izmijeni za 5 i više posto, na više ili manje, koeficijent "K" jednak
je postotku povećanja odnosno smanjenja minimalne plaće. U tom slučaju, koeficijent ,,K“
primjenjuje se od prvog dana onog mjeseca u godini u kojem su se promjene u visini minimalne
plaće i dogodile te izračunava nova jedinična cijena ponude.
Iz razloga što stupanjem na snagu uredbe o promjeni visine minimalne plaće smo obvezni kao
poslodavac primijeniti odmah po danu stupanja iste na snagu. Po Vašoj formulaciji, konkretno, nova
cijena se primjenjivala od 01.02.2019., znači da će se efekt povećanja vidjeti tek na plaći za ožujak
a plaću za prosinac i siječanj već smo morali isplatiti po novom obračunu čime su pružatelju usluge
dovedeni u situaciju da raste trošak ali ne i prihod s osnova nastalog troška.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će se točka 23. Način određivanja cijene
ponude u Dokumentaciji promijeniti u dijelu koji govori o trenutku primjene novog/izmijenjenog
koeficijenta „K“ te će sada glasiti:
„Ukoliko se visina minimalne plaće izmijeni za 5 i više posto, na više ili manje, koeficijent "K" jednak
je postotku povećanja odnosno smanjenja minimalne plaće. U tom slučaju, koeficijent „K“
primjenjuje se od prvog dana onog mjeseca u godini u kojem su se promjene u visini minimalne
plaće i dogodile te izračunava nova jedinična cijena ponude.“
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4. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U točki 32 Sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma, u alineji 5 naveli ste
slijedeće:
„Budući da je u svim grupama predmeta nabave u okviru pružanja usluge tjelesne zaštite (tjelesna
zaštita i interventne ekipe) predviđeno da istu obavlja naoružani zaštitar, nakon sklopljenog okvirnog
sporazuma, a prije sklapanja pojedinačnog/ih ugovora Odabrani ponuditelj dužan je ishoditi
prethodno rješenje nadležne policijske uprave kojim se ponuditelju odobrava obavljanje ovih poslova
uz uporabu vatrenog oružja na objektima koji se štite, a sve sukladno članku 40. Zakona o privatnoj
zaštiti.
Navedeno rješenje odabrani ponuditelj dostavlja Korisniku s kojim sklapa pojedinačni ugovor."
Pozivamo Vas da izmijenite dio teksta koji se odnosni na rok dostavljanja rješenja nadležne policijske
uprave, odnosno da tekst glasi:
Budući da je u svim grupama predmeta nabave u okviru pružanja usluge tjelesne zaštite (tjelesna
zaštita i interventne ekipe) predviđeno da istu obavlja naoružani zaštitar, nakon sklopljenog okvirnog
sporazuma i pojedinačnog/ih ugovora Odabrani ponuditelj dužan je ishoditi prethodno rješenje
nadležne policijske uprave kojim se ponuditelju odobrava obavljanje ovih poslova uz uporabu
vatrenog oružja na objektima koji se štite, a sve sukladno članku 40. Zakona o privatnoj zaštiti.
Navedeno rješenje odabrani ponuditelj dostavlja Korisniku s kojim sklapa pojedinačni ugovor.
Razlog je taj što policijska uprava izdaje rješenje temeljem sklopljenog ugovora koji mora biti
potpisan s Korisnikom na čijem objektu uslugu obavlja naoružani zaštitar, odnosno zahtjevu koji
šaljemo u MUP moramo priložiti obostrano potpisan ugovor s lokacijom štićenja objekta oružjem.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te se u točki 32. Dokumentacije mijenja stavak
5. na način da sada glasi:
„Budući da je u svim grupama predmeta nabave u okviru pružanja usluge tjelesne zaštite (tjelesna
zaštita i interventne ekipe) predviđeno da istu obavlja naoružani zaštitar, nakon sklapanja
pojedinačnog ugovora na temelju sklopljenog Okvirnog sporazuma, Odabrani ponuditelj dužan je
ishoditi prethodno odobrenje nadležne policijske uprave kojim se ponuditelju odobrava obavljanje
ovih poslova uz uporabu vatrenog oružja na objektima koji se štite, a sve sukladno članku 40. Zakona
o privatnoj zaštiti.“
Te se dodaje i sljedeći stavak:
„Sukladno ugovorenom datumu početka pružanja zaštitarske usluge kod Korisnika s kojim je
sklopljen pojedinačni ugovor, odabrani ponuditelj dužan je započeti s istom. Ukoliko do ugovorenog
datuma još nije dobio prethodno odobrenje nadležne policijske uprave za obavljanje poslova uz
uporabu vatrenog oružja, odabrani ponuditelj započet će pružati zaštitarsku uslugu bez upotrebe
vatrenog oružja, a odmah po ishođenju prethodnog odobrenja nastavit ću pružanje zaštitarskih
usluga uz uporabu vatrenog oružja.“
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5. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U točki 37.3. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti naveli ste slijedeće:
„Odabrani ponuditelj s kojim će biti zaključen okvirni sporazum obvezan je u roku deset (10) dana
od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma, dostaviti Naručitelju policu osiguranja za pokriće
odgovornosti iz zaštitarske djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem
iste, s iznosom osiguranja po štetnom događaju od najmanje 500.000,00 kuna, te s rokom trajanja
od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka razdoblja na koji je sklopljen Okvirni sporazum.
Osiguranici odnosno korisnici osiguranja su svi pojedinačni naručitelji koji temeljem Okvirnog
sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore. Ugovaratelj osiguranja je Odabrani ponuditelj."
Pozivamo Vas da Pozivamo Vas da izmijenite dio teksta koji se odnosni na rok trajanja police
osiguranja, odnosno da tekst glasi:
Odabrani ponuditelj s kojim će biti zaključen okvirni sporazum obvezan je u roku 10 (deset) dana od
dana potpisivanja Okvirnog sporazuma, dostaviti Naručitelju policu osiguranja za pokriće
odgovornosti iz zaštitarske djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem
iste, s iznosom osiguranja po štetnom događaju od najmanje 500.000,00 kuna, te s rokom trajanja
za sve razdoblje na koji je sklopljen Okvirni sporazum. Osiguranici odnosno korisnici osiguranja su
svi pojedinačni naručitelji koji temeljem Okvirnog sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore.
Ugovaratelj osiguranja je Odabrani ponuditelj.
Također, pozivamo Vas da dodate slijedeće:
U slučaju kada predmetna polica osiguranja ističe prije roka završetka trajanja okvirnog sporazuma,
ponuditelj mora dostaviti i izjavu kojom izjavljuje da će, odmah po isteku stare, sklopiti novu policu
osiguranja s istim uvjetima osiguranja. Izjavu daje osoba/e ovlaštena/e po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga što smatra da je
nepotrebno opterećivati potencijalne ponuditelje dostavom izjave koju predlažete te će se točka 37.3.
Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti u Dokumentaciji promijeniti na način da
će sada glasiti:
„Odabrani ponuditelj s kojim će biti zaključen okvirni sporazum obvezan je u roku deset (10) dana
od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma, dostaviti Naručitelju policu osiguranja za pokriće
odgovornosti iz zaštitarske djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem
iste, s iznosom osiguranja po štetnom događaju od najmanje 500.000,00 kuna, te s rokom trajanja
od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci nakon prestanka razdoblja na koji je sklopljen Okvirni sporazum.
Osiguranici odnosno korisnici osiguranja su svi pojedinačni naručitelji koji temeljem Okvirnog
sporazuma sklapaju pojedinačne ugovore. Ugovaratelj osiguranja je Odabrani ponuditelj.
U slučaju kada predmetna polica osiguranja ističe prije navedenog roka, ponuditelj je obvezan
najkasnije 10 (deset) dana od isteka stare police dostavi novu s istim ili povoljnijim uvjetima
osiguranja koja mora važiti od trenutka isteka stare police.“

6. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„Pozivamo Vas da izmijenite PRILOG 1. Obrazac ovlasti za zastupanje i sudjelovanje u postupku
javnog otvaranja ponuda s obzirom da se isti ne odnosni na nabavu zaštitarskih usluga.“
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Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta budući da je u navedenom Obrascu omaškom
pogrešno naveo o kojem se postupku nabave radi te će izmijeniti PRILOG 1. Obrazac za zastupanje
i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda na način da se isti odnosu na postupak javnog
otvaranja ponuda u postupku javne nabave zaštitarskih usluga te će isti biti Prilog 1. Dokumentaciji.

7. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta
„Pozivamo Vas da izmijenite PRILOG 2. Izjava o isplati troškova prijevoza za potrebe dodjele bodova
temeljem kriterija ENP na način da iza riječi „na posao i s posla** izbrišete tekst ,,u cijelosti na način
kako je to određeno za državne službenike i namještenike zaposlene u državnim tijelima, Kolektivnim
ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 112/17, 12/18 i 2/12).
Naime, zaposlenici zaštitarskih društava nemaju status državnih službenika i namještenika niti se na
njih primjenjuje predmetni Kolektivni ugovor. Zaštitarska društva naknadu troškova prijevoza s posla
i na posao definiraju kroz Pravilnik o radu. Nadalje, odluku o naknadi istih ne donosi ministar, nego
čelnik zaštitarskog društva. Stoga Vas da u tom smislu redefinirate predmetu izjavu.
Napominjemo da se potkrala greška u predmetnoj Izjavi s obzirom da se ista odnosi na „uslugu
čišćenja** a ne na zaštitarske usluge.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta kako je niže navedeno.
Naručitelj je zbog socijalne osjetljivosti ove djelatnosti (npr. minimalna plaća zaposlenika i slično),
utvrdio da kvaliteta pružene usluge izravno ovisi o ljudskom faktoru, odnosno o motivaciji djelatnika
koji obavljaju ovu uslugu. Stoga je naručitelj i odabrao kriterij isplata naknade troškova prijevoza na
posao i s posla, koji će uz zaštitu materijalnih prava zaposlenika, doprinijeti boljoj motivaciji za rad i
manjem odljevu kadrova koji su neophodan i ključan čimbenik u kvalitetnom izvršenju usluge.
U slučaju dostave ispunjene, potpisane i ovjerene „Izjave o isplati naknade troškova prijevoza“,
Naručitelj uvjetuje isplatu naknade troškova prijevoza na posao i s posla, u cijelosti na način kako je
to određeno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj
112/17, 12/18 i 2/19, u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike) jer
smatra da su tim propisom precizno obuhvaćene sve moguće opcije, od zaposlenika koji žive u
blizini mjesta rada do onih koji žive na udaljenijim lokacijama te o vrsti javnog prijevoza kojeg koriste.
Točno je da se za privatni sektor zakonski ne primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i
namještenike te isto ni nije sastavni dio tehničkih specifikacija predmeta nabave u smislu minimalnih
i obveznih uvjeta koje svaki ponuditelj treba ispuniti. Svrha navedenog kriterija je da kroz njegovu
dodanu vrijednost, budu dodijeljeni dodatni bodovi onom ponuditelju koji ga ponudi i ukoliko bude
odabran kao ekonomski najpovoljniji, obvezan je pridržavati se tog kriterija za cijelo vrijeme izvršenja
ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.
Navedeni kriterij je na jednak način i pod istim uvjetima propisan ravnopravno za sve gospodarske
subjekte, te u tom smislu nije diskriminirajući.
Slijedom navedenog, naručitelj nije suglasan s prijedlogom za izmjenom Dokumentacije na način
kako predlaže gospodarski subjekt samo dodatno pojašnjava: dostavljenom Izjavom na temelju koje
se dodjeljuju bodovi, ponuditelji se obvezuju da će troškove prijevoza isplaćivati svojim djelatnicima
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na onoj razini na kojoj se to isplaćuje državnim službenicima i namještenicima temeljem spomenutog
Kolektivnog ugovora te nisu nikako u nepovoljnijem položaju oni ponuditelji koji trenutno nemaju
djelatnike koji ostvaruju pravo na prijevoz (npr. radnik živi u blizini mjesta rada, te samim time ide
pješke na posao i nema niti potrebe za prijevozom) odnosno gore citirana odredba Dokumentacije
ih ne sprječava da i oni daju Izjavu o isplati naknade troškova prijevoza i time ostvare dodatne
bodove.
Nastavno na prethodno izneseno, kao i vezano za pogrešku pri pisanju teksta, naručitelj će izmijeniti
Obrazac iz Priloga 2. „Izjava o isplati naknade troškova prijevoza“.
8. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„Pozivamo Vas da na stranici 9 u Popis Korisnika usluga tjelesne zaštite kod Korisnika Ministarstvo
financija - Porezna uprava, dodate i lokaciju Opatija.“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta.
Kod prikupljanja potreba Ministarstvom financija – Porezna uprava nije iskazalo potrebu za uslugom
tjelesne zaštite na lokaciji u Opatiji.
Naručitelj je navedeno naknadno provjerio s Korisnikom te je utvrđeno da postoji potreba tjelesne
zaštite za lokaciju u Opatiji te je isto uvršteno u točku 10. Mjesto pružanja usluge, Dokumentacije.
9. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„Pozivamo Vas da na istoj stranici u Popis Korisnika usluga nadzora nad instaliranim sustavima
tehničke i/ili vatrodojavne zaštite te intervencija po dojavnom signalu kod Korisnika Ministarstvo
financija - Porezna uprava, dodate i lokaciju Drniš (1 sustav protuprovalne i 1 sustav vatrodojave).“
Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta.
Kod prikupljanja potreba Ministarstvom financija – Porezna uprava nije iskazalo potrebu za uslugom
nadzora nad instaliranim sustavima tehničke i/ili vatrodojavne zaštite te intervencije po dojavnom
signalu na lokaciji u Drnišu, već samo potrebu za uslugom tjelesne zaštite.
Naručitelj je navedeno naknadno provjerio s Korisnikom te je utvrđeno da isti nema potrebu za
uslugom nadzora nad instaliranim sustavima tehničke i/ili vatrodojavne zaštite te intervenciju po
dojavnom signalu na lokaciji u Drnišu.
10. Primjedba/prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„Da li ste greškom s Popisa Korisnika usluga nadzora nad instaliranim sustavima tehničke i/ili
vatrodojavne zaštite te intervencija po dojavnom signalu izostavili Središnji državni ured za obnovu
i stambeno zbrinjavanje kao Korisnika tih usluga s obzirom da istom temeljem važećeg Okvirnog
sporazuma i ugovora pružamo predmetnu uslugu.“
Stranica 7 od 8

REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta budući da Naručitelj nije izostavio Središnji
državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao Korisnika zaštitarskih uslugama nadzora nad
instaliranim sustavima tehničke i/ili vatrodojavne zaštite te intervencija po dojavnom signalu budući
da Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nije iskazao potrebu za istom uslugom
u ovom postupku javne nabave.

11. Naručitelj samoinicijativno mijenja:
Naručitelj je zbog jednostavnije dostave traženih dokaza sposobnosti kojima ponuditelj dokazuje
tehničku i stručnu sposobnost iz točke 12.2.C. Dokumentacije, kreirao sljedeće obrasce:
-

„Izjavu o ustrojenom 24-satnom operativnom dežurstvu“ kao Prilog 3. i
„Izjavu o posjedovanju vatrenog oružja“ kao Prilog 4. Dokumentacije,

te sljedeće tablice:
-

„Popis osoba za izvršenje ugovora“
„Popis osoba koje čine interventnu ekipu“
„Popis vozila koja se koriste za intervenciju“
„Popis vatrenog oružja u vlasništvu ponuditelja“, a koje se nalaze se u zasebnim
dokumentima (u obliku excel tablica) i sastavni su dijelovi Dokumentacije.
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