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ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- svima Predmet:

Odgovori na zahtjev za pojašnjenjem zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Usluge
promidžbe i informiranja EV-MV-1/2018
- daje se

Naručitelj je dana 21. ožujka 2018. zaprimio pitanja gospodarskog subjekta, a odgovore dostavlja u nastavku.
Zahtjev za pojašnjenjem:
sukladno objavljenom natječaju za Postupak javne nabave usluge promidžbe i informiranja za javnu ustanovu " Park
prirode Telašćica" URBROJ: 2198-93-02-03/03-18-8 ljubazno molim pojašnjenje ponude ili promjenu natječajne
dokumentacije.
Naime u točci 4.3.1 Dokaz tehničke i stručne sposobnosti navodi se kako poslovni subjekt mora raspolagati sa jednim
stručnjakom "Stručnjak 1" te sa dva "Stručnjak 2" na sljedeći način:
STRUČNJAK 1
1. Završen predidplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomskisveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij (VSS)
2. Minimalno 5 godina radnog iskustva
STRUČNJAK 2
1. Završen predidplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija ili umjetničkog
područja, polje dizajn
2. Minimalno 5 godina radnog iskustva
Predlažemo promjenu uvjeta sa Stručnjak 2 u sljedeće:
STRUČNJAK 2
1. Završen predidplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija ili umjetničkog
područja, polje dizajn
2. Minimalno 3 godina radnog iskustva
Naime, ukoliko je Naručitelj već definirao voditelja projekta kroz Stručnjaka 1 koji mora imati minimalno 5 godina radnog
iskustva ograničavanje na minimalno 5 godina radnog iskustva i za Stručnjaka 2 smatramo nepotrebnim i
diskriminirajućim. Učestala praksa pisanja natječajne dokumentacije u sferi vidljivosti i informiranja javnosti definirana u
velikom postotku dostatnim da Stručnjaci raspolažu sa tri godine radnog iskustva, ali zato dodatno boduju reference iz
područja vidljivosti i informiranja javnosti. Smatramo kako na ovaj način natječajna dokumentacija pogoduje prvenstveno
Stručnjacima sa većim brojem godina radnog staža, ali bez ikakvog iskustva u pružanju usluga vidljivosti i informiranja
javnosti koje su definirane uputama za korisnike. Poznavanje uputa za vidljivost će na koncu biti od iznimne važnosti u
realizaciji Projektnog zadatka.
Ljubazno molimo da uvrstite ovu promjenu za Stručnjaka 2 u natječajnu dokumentaciju jer se time proširuje tržišna
utakmica, a samim time i briga za javni novac.

JAVNA USTANOVA ’PARK PRIRODE TELAŠĆICA’

T +385 23 377 096
F +385 23 377 096
E telascica@telascica.hr

w www.telascica.hr
A Sali X 1, 23281 Sali
IBAN HR2524070001100038870
OIB 39112943608

Odgovor:
Ova dokumentacija o nabavi ne pogoduje prvenstveno stručnjacima s većim brojem godina radnog staža, nego je
naručitelj ovom odredbom odredio kako je važno iskustvo stručnjaka u minimalnom trajanju od 5 (pet) godina, a pritom
ne ograničavajući iskustvo stručnjaka sa stručnom spremom iz područja tehničkih znanosti, grafičke tehnologije,
umjetničkog područja i dizajna. Zbog složenosti predmeta nabave gdje se Grupa 1. Usluge tiska i dizajna, sastoji od 27
troškovnih stavki, smatramo da iskustvo od minimalno 5 godina radnog iskustva nije diskriminirajuće niti pretjerano
postavljen kriterij, već naprotiv, pokazatelj koji osigurava da će se tražena usluga odraditi kvalitetno i kompetentno.
Navedeno traženje gospodarskog subjekta da se dodatno boduju reference iz područja vidljivosti i informiranja javnosti
naručitelj smatra ograničavajuće i suprotno načelima javne nabave, a to je specificiranje određenog iskustva u vrlo
specifičnom području rada.
Stoga, naručitelj navedeni zahtjev gospodarskog subjekta ne prihvaća iz razloga kako je navedeno.
Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka javne nabave

