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IZMJENE I DOPUNE I POJASNJENJE DOKUMENTACIJE OTVORENOG
POSTUPKA, JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA EV 3412018 ZA NABAVU
USLUGE PRANJA, GLAOANJA I DOSTAVE POSTELJNOG RUBLJA S
NAMJEROM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM SUBJEKTOM
NA DVIJE GODINE (dalje: Javni poziv)
- dostavlja se,

Toðka 1. lzmjene idopune:
U sadÉaju Javnog poziva mijenja se naziv toöke 5. u: ,,Rok pru2anja usluge i trajanje
ugovora" i m'rjenja se naziv toöke 6. u: ,,Dinamika isporuke usluge pranja, glaöanja i

dostave posteljnog rublja".
Mijenja se numeracija toöaka 8.2.2.,8.2.3.,8.2.4. i 8.2.5. u 8.1.2.,8.1.3., 8.1.4. i

8.1.5.
U t.7.2.3. míjenja se naziv traZene ilave u'. " 7.2.3 lzjava o ukupnom prometu usluga
koje su predmet nabave za razdoblje od 2 posljednje financ'rjske godine."
Mijenja se tekst toöke 8.1.1. u: ,,Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaðtenoj po
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izreöena pravomoóna
osudujuóa presuda za jedno il¡ viðe sljedeóih kaznenih djela: udruZivanje za
poöinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba poloZaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja
duZnosti dÈavne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, raðunalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje
protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuóa kaznena djela prema
propisima dÈave sjediðta gospodarskog subjekta ili dÈave iz koje ta osoba dolazi, ne
moZe sudjelovati u ovom postupku.
Za potrebe utvrdivanja okolnosti iz ove toöke gospodarski subjekt duZan je u ponudi
dostaviti Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dräave sjediðta gospodarskog
subjekta i/ili drZave ëiji je drZavljanin osoba ovlaétena po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta. U sluöaju da ne postoji ili ga nije moguóe
ishoditi, treba dostaviti jednakovrijedni dokument koji izdaje nadleZno sudsko ili
upravno tijelo u dråavi sjedi5ta gospodarskog subjekta odnosno u dråavi ðiji je
drZavljanin osoba ovlaËtena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog
subjekta da gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaëtenoj po zakonu za zastupanje
pravne osobe gospodarskog subjekta nije izreöena pravomoóna osudujuóa presuda
za jedno ili viðe sljedeéih kaznenih djela: udruåivanje za poðinjenje kaznenih djela,
primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba poloZaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja duZnosti dÈavne vlasti,
protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raöunalna
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog
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novca, odnosno za odgovarajuóa kaznena djela prema propisima dråave sjedi5ta
gospodarskog subjekta ili dÈave iz koje ta osoba dolazi.

Ako u drZavi sjedi5ta gospodarskog subjekta i drZavi öiji je dÉavljanin osoba
ovlaðtena za zastupanje n'rje moguóe ishoditi dokument traZen u ovoj toðki, moguóe je
dostaviti ilavu pod prisegom ili odgovarajuóu izjavu osobe koja je po zakonu
ovla5tena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadleZne sudske ili upravne
vlasti ili biljeZnika ili nadleZnog strukovnog ili trgovinskog tijela u dÈavi sjediöta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod biljeZnika

Zahtjevi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana raöunajuói od dana objave
Javnog poziva za dostavu ponude."

Sve ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Toðka 2. Pojaënjenje dokumentacije:
Naruðitelj odgovara na postavljena pitanja i dostavlja pojaðnjenje dokumentacije:

Pitanje 1.: Molimo Vas pojaÉnjenje uvjeta odnosno traZenog dokaza pod toökom 7.2.3. -
lziava o ukupnom prometu roba koje su predmet nabave za razdoblje od 2 posljednje
financijske godine? Naime, predmet nabave nije roba veó izvrðenje usluga, uslijed öega nam
nije jasno ðto to treba navesti u traZenoj izjavi kao dokaz o zadovoljavanju traZenog uvjeta?

Odgovor 1.: Potrebno je dostaviti lzjavu o ukupnom prometu usluga koje su predmet nabave
za razdobl¡e od 2 posljednje financijske godine sukladno t.1. st.3. ovog dokumenta.

Pitanje 2.: Toökom 8.1.1. propisano je da je za potrebe utvrdivanja okolnosti da ne postoji
obvezni razlog iskljuöenja u smislu nekaZnjavanja i to pravne osobe i/ili osobe ovlaðtene za
zastupanje pravne osobe, potrebno dostaviti uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
dråave sjediËta gosp. subjekta i/ili dÈave öiji je dÉavljanin osoba ovlaötena za zastupanje
gosp. subjekta odnosno ako to nije moguóe ishoditi jednakovrijedni dokument koji izdaje
nadleZno sudsko ili upravno tijelo.

Molimo Vas pojaðnjenje mora li se navedeno uvjerenje dostaviti kumulativno i za pravnu
osobu i za osobu ovlaötenu za zastupanje ili alternativno ili za jedno ili za drugo?

Ujedno, imajuói u vidu konkretnu situaciju da je osoba ovlaötena za zastupanje strani
drZavljanin, prihvaóate li u tom smislu kao dokaz o nekaZnjavanju/ne vodenju postupka
odgovarajuéu izjavu pod prisegom odnosno izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog
biljeånika (kao Ëto je to primjerice propisano u toöki 8.2.2. za potrebe utvrdivanja
nepostojanja poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a Ëto bi bilo u
skladu s odredbom ðlanka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi)?

Odgovor 2. Dopuöteno je dostaviti odgovarajuéu izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog
bilje2nika.

S poétovanjem,
PREDSJEDNI
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