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O B A V I J ES T   

  

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti kako naručitelj Grad Vodice, 

produžuje provođenje analize tržišta za predmet nabave „Uređenje plaže Vrulje – II faza“. 

Savjetovanje traje zaključno sa 28. prosinca 2017. godine do 13:00 sati. 

Naručitelj je izmijenio u glavi IV. točku 1.3.2., te ista sada glasi:  

 
1.3.2. Kadrovske i stručne kvalifikacije 

 Gospodarski subjekt mora dokazati da će na raspolaganju imati stručnjake koji imaju iskustva u 

elektrostrojarskim radovima vodenih atrakcija ili fontana.  

 

 Gospodarski subjekt mora dokazati da će na raspolaganju imati najmanje jednog inženjera 

građevinarstva koji ima radno iskustvo na poslovima inženjera minimalno tri (3) godine.  

Za potrebe utvrĎivanja okolnosti iz točke 1.3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice 

gospodarskih subjekata , odnosno Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6), točka 

10)) ako je primjenjivo tj. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se 

sposobnost ponuditelj oslanja 

 

Naručitelj moţe prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski 

najpovoljniju ponudu zatraţiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi 

aţurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti: 

 Iskustvo u izvođenju elektrostrojarskih radova vodenih atrakcija ili fontana i to minimalno 

jedne (1) izvršene radove sukladno tehničkim specifikacijama opisanim u Troškovniku, a čija 

vrijednost izvršenih radova odgovara tehničkim specifikacijama iz Troškovnika.   

 Dokaz o položenom stručnom ispitu za inženjera građevinarstva; 

 Dokaz o radnom iskustvu; 

 Izjavu potpisanu od navedenog stručnjaka(inženjera građevinarstva)i ovjerenu od 

gospodarskog subjekta da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ove 

nabave. 

 

 



 

Sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno 

nadmetanje: Uređenje plaže Vrulje – II faza, uputite na e-mail adresu: jelena.juricev@grad-

vodice.hr.  

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj Grad Vodice će razmotriti sve primjedbe i 

prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i 

neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije 

objave u EOJN. 
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