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IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Dana 08.08.2017. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAGBICRO) je na svojim internetskim stranicama http://www.hamagbicro.hr objavio obavijest o
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 15.08.2017.

Javni naručitelj daje slijedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i
prijedlozima:
Temeljem objavljenog javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
predmetnu nabavu dostavljamo komentare u nastavku:
1. Točkom 12.6.2 DON-a gdje se definira Specifično iskustvo stručnjaka, skrećemo pažnju
Naručitelju na nerazmjerno bodovanje koje planira primijeniti u ovom postupku
nabave.
Kao primjer navodimo nelogično bodovanje Ključnog stručnjaka 2 i 3, koji, da bi dobili
maksimalni broj bodova moraju imati 21 odnosno 31 projekt, te činjenicu da takav
način bodovanja uopće nije usklađen sa Ključnim stručnjakom 1 koji da bi ostvario
maksimalni broj bodova (16) smije imati višestruko manje iskustva od preostala 2
ključna stručnjaka (po 12 bodova za svakog).
Nije jasno po kojem je ključu Naručitelj definirao broj projekata kao dokaz iskustva
stručnjaka, te zašto Ključni stručnjak 2 mora imati 21 projekt da bio ostvario
maksimalni broj bodova, a Ključni stručnjak 3, 31 projekt, obzirom da stručnjaci
posjeduju relevantno iskustvo i sa višestruko manjim brojem projekata kako je i
Naručitelj ispravno definirao kod Ključnog stručnjaka 1.
Budući ovako postavljeno iskustvo nedvojbeno upućuje na ciljane stručnjake te tako
predstavlja diskriminatorni kriterij za sve ostale potencijalne sudionike, predlažemo
naručitelju da postavi realne zahtjeve kojima se dokazuje traženo iskustvo za Ključnog

stručnjaka 2 i 3, te primjeni praksu istovjetnu Ključnom stručnjaku 1.
Javni naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i izvršiti će korekciju
DON-a.

2. Točkom 12.6.2 .DON-a za predloženog Ključnog stručnjaka 2 definirate kriterij:
Broj projekata na kojima je stručnjak pružao stručnu pomoć u provedbi projekata tj.
izvršenju ugovora sufinanciranih od strane davatelja bespovratnih sredstava i/ili
međunarodnih financijskih institucija i njihovom izvješćivanju.
Molimo potvrdite naše shvaćanje da se navod „pružanje stručne pomoći u provedbi
projekata“ odnosi i na stručnjake koji su bili zaposlenici tijela koje je dodjeljivalo
bespovratna sredstva te u okviru svojih zaduženja također sudjelovali u izvršenju
ugovora i provedbi projekata kao i na stručnjake zaposlene pri korisnicima projekata
koji su također radili na istovjetnim poslovima.. U cilju jasnijeg izričaja te otvaranja
tržišnog natjecanja predlažemo korekciju kriterija:
Broj projekata na kojima je stručnjak sudjelovao u provedbi projekata tj. izvršenju
ugovora sufinanciranih od strane davatelja bespovratnih sredstava i/ili međunarodnih
financijskih institucija i njihovom izvješćivanju.
U suprotnom ovakav navod postaje isključiv i diskriminatoran te ograničava
ravnopravnu tržišnu utakmicu, jer omogućava sudjelovanje stručnjaka koji su pružali
stručnu pomoć isključivo kao Izvršitelji usluga..
Javni naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i izvršiti će korekciju DON-a.
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