
 

                                                                   
 

Zadar, 10. ožujka 2015. godine  

 

PITANJA I ODGOVORI – BROJ 4 

„Radovi na obnovi povijesne cjeline vrata sv. Krševana u Zadru“ 

Broj nabave: HERA-C-004 

 

 

Ref. broj: HERA-C-004-09 

 

 

U skladu s člankom 8, Sveska 1, Odjeljka 1 - Upute za ponuditelje, objavljujemo pojašnjenja vezana uz 

dokumentaciju za nadmetanje, kako slijedi:  

 

Pitanje 19, zaprimljeno 09. ožujka 2015. godine u 14:33 

 

Pitanje: 

 

U dokumentaciji za nadmetanje  (Svezak 1, 

Upute za ponuditelje)  traži se ekonomska i 

financijska sposobnost ponuditelja i to 1. 

prosjek godišnjih primitaka u posljednje 3 

godine 2011., 2012. i 2013. (za 2014. godinu 

još nemamo službenu verziju),  te 2. pozitivno 

godišnje poslovanje za posljednje 3 godine 

2011., 2012. i 2013.                                                                                                                 

Da li je prvi financijski izvještaj BON1, a drugi 

ispis bilance i računa dobiti i gubitka? 

Odgovor: 

 

U dokumentaciji za nadmetanje (Svezak 1, Upute za 

ponuditelje) traži se ekonomska i financijska 

sposobnost ponuditelja u točki 12.2.2.a. za 

pojedinačnog ponuditelja i u točki 12.2.2.b. za 

zajednicu ponuditelja. Također, kao dokumentarni 

dokaz ispunjenja traženih kriterija ekonomske i 

financijske sposobnosti traži se da „Gore navedeni 

kriteriji moraju biti dokazivi iz financijskih izvješća 

ponuditelja u službenoj verziji sukladno nacionalnom 

zakonodavstvu (bilanca, te račun dobiti i gubitka za 

2011, 2012 i 2013 godinu ili 2012, 2013 i 2014 

godinu ukoliko ponuditelj do isteka roka za 

podnošenje ponuda posjeduje financijska izvješća u 

službenoj verziji za 2014 godinu). Predmetna 

financijska izvješća moraju biti priložena Obrascu 

broj 3.1 ponude“. 

 

Dakle, ponuditelji moraju dostaviti bilancu i račun 

dobiti i gubitka u službenoj verziji sukladno 

nacionalnom zakonodavstvu za posljednje 3 



 

 

 

  

 

                                                                   
 

godine, kojima dokazuju oba kriterija ekonomske i 

financijske sposobnosti („Prosjek godišnjih primitaka 

od obavljanja djelatnosti poduzeća u posljednje tri 

godine (2011+2012+2013godina/3 ili 

2012+2013+2014/3) mora biti jednak iznosu od 

najmanje 780.000,00 kuna za Cjelinu 1, odnosno 

450.000,00 kuna za Cjelinu 2“ i „Ponuditelj mora 

imati pozitivno godišnje poslovanje (dobit prije 

oporezivanja) u minimalno dvije od posljednje tri 

godine (2011, 2012, 2013 ili 2012, 2013, 2014)“). 

Ukoliko ponuditelji žele dostaviti dodatne 

financijske izvještaje, kao što je BON1, iste mogu 

priložiti ponudi. 

 

Pitanje 20, zaprimljeno 09. ožujka 2015. godine u 14:33 

 

Pitanje: 

 

Je li potrebno predavati pismeni izveštaj 

posebno za svaku pojedinačnu godinu ili je 

dovoljno dati za posljednje dvi pošto na 

svakom izvještaju pišu podatci za tekuču i 

prethodnu godinu (npr. Predam 2013. i 2012., 

u izvještaju za 2012. će pisati i prethodna 

godina tj. 2011. pa bi na taj način pokrila sve 3 

godine)? 

Odgovor: 

 

Ponuditelji moraju dostaviti bilancu i račun dobiti i 

gubitka u službenoj verziji sukladno nacionalnom 

zakonodavstvu za posljednje 3 godine. U predanim 

financijskim izvješćima moraju biti vidljivi financijski 

podaci za svaku od prethodne 3 godine (2011, 

2012, 2013 ili 2012, 2013, 2014), te je moguće 

predati financijska izvješća za jednu godinu u 

službenoj verziji u kojoj se vide podaci za prethodnu 

godinu. 

 

Međutim, Ugovorno tijelo zadržava pravo zatražiti 

financijska izvješća za svaku od tri posljednje godine 

tijekom postupka ocjenjivanja ponuda. 

 

Pitanje 21, zaprimljeno 09. ožujka 2015. godine u 14:33 

 

Pitanje: 

 

Zašto se traži dokaz o OIB-u koji možete uvijek 

i svugdje provjeriti? 

Odgovor: 

 

U dokumentaciji za nadmetanje ne zahtijeva se 

dostava „dokaza o OIB-u“. Pretpostavljamo da se 

pitanje odnosi na dokumentarni dokaz ispunjenja 

kriterija opće sposobnosti ponuditelja određenog u 

točki 12.2.1.a. za pojedinačnog ponuditelja i u točki 

12.2.1.b. za zajednicu ponuditelja, a koji, između 

ostalog, „moraju biti dokazivi iz Izvoda iz 




