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Temeljem članka 200. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje
u tekstu: ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave Radovi na uređenju i opremanju
svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO, evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, Naručitelj
Sveučilišni računski centar, Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje:

II. IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi izvršio sljedeće izmjene:
1. U točki 7.15. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima
ili stručnim pravilima, izmijenjen je dio teksta te isti sada glasi:
„FIZIČKE OSOBE KOJE U STRANOJ DRŽAVI IMAJU PRAVO OBAVLJATI
POSLOVE INŽENJERA GRADILIŠTA/VODITELJA RADOVA
Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove vođenja građenja
ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati
te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i inženjer gradilišta
i/ili voditelj radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova
u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih
kvalifikacija i drugim posebnim propisima, dostavlja:
- upis u odgovarajuću evidenciju osoba kojima je priznata inozemna stručna
kvalifikacija za tražene osobe
U tom slučaju, odabrani ponuditelj mora dokazati pretpostavku uzajamnosti iz
dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i države strane pravne
osobe. Strane fizičke osobe mogu obavljati poslove inženjera gradilišta/voditelja
radova na području Republike Hrvatske pod pretpostavkom uzajamnosti, a to znači,
pod onim uvjetima pod kojima domaće fizičke osobe mogu obavljati navedene
djelatnost u državi čiji pripadnik želi tu djelatnost obavljati u Republici Hrvatskoj.
Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice
Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske
trgovinske organizacije.
Detaljnije informacije i upute su stranim gospodarskim subjektima na raspolaganju
na internetskim stranicama nadležnog ministarstva:
http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118
Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora, u
slučaju ako već ne posjeduje te dokumente, zatražiti od odabranog ponuditelja da

u roku koji ne može biti kraći od 5 dana dostavi dokumente (potvrde, rješenja,
suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se
dokazuje ispunjavanje navedenih uvjeta.
Ukoliko traženi dokumenti nisu dostavljeni u zadanom roku, naručitelj će smatrati
da je ponuditelj odustao od svoje ponude te će postupiti sukladno odredbama
članka 307. stavka 7. Zakona o javnoj nabavi.
Ukoliko uvjeti propisani posebnim zakonima iz ove točke nisu ispunjeni tijekom
izvršenja ugovora koji su predmet nabave, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj
nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.“
U ostalom dijelu Dokumentacija o nabavi ostaje nepromijenjena.
Članica stručnog povjerenstva za javnu nabavu
Karola Božinova
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