JAVNA NABAVA
Broj: MV 004-16
Zagreb, 24. ožujka 2016.

Predmet: Pojašnjenje broj 1 Dokumentacije za nadmetanje, u otvorenom postupku javne
informatičkog potrošnog materijala za laserske pisače i višenamjenske uređaje za
umnožavanje - I. grupa predmeta nabave - toneri za laserske pisače za potrebe
HBOR-a u 2016. godini
Na Zahtjev za pojašnjenjem i izmjenom Dokumentacije za nadmetanje u predmetnom
postupku, upućenog od strane zainteresiranog gospodarskog subjekta, očitujemo se kako
slijedi:
PITANJE:
1.

Naručitelj je u točki 6. B) 1. Dokumentacije za nadmetanje propisao da je ponuditelj
dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti
isključivo garancija banke. Gospodarski subjekt u vezi s navedenim zahtjevom
osporava isključivost koja se odnosi na činjenicu da se kao jamstvo za ozbiljnost
ponude mora dostaviti isključivo garancija banke. Navedeno predstavlja nepotreban
trošak za svakog potencijalnog ponuditelja. Garancija banke je izuzetno veliki trošak
za ponuditelje što je s obzirom na ekonomsku situaciju u državi, nepotreban namet ili
trošak za gospodarske subjekte. Kao sredstvo za jamstvo vrlo efikasno, a puno
prihvatljivije financijski za poduzetnike jeste bjanko zadužnica. Većina naručitelja pa
tako i Državni ured za središnju javnu nabavu u svojim dokumentacijama za
nadmetanje kao jamstva za ozbiljnost ponude te za uredno izvršenje ugovora traži
bjanko za dužnicu kao jednakovrijedna bankarskoj garanciji. Poradi navedenog
gospodarski subjekt predlaže naručitelju da izmijeni, odnosno dopuni točku 6. b) 1. i
točku 6. b) 2. dokumentacije za nadmetanje na način da uz garanciju banke navede ili
bjanko zadužnicu.

ODGOVOR: Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije pruža naručitelju
najveću sigurnost u slučajevima nastupa okolnosti iz čl. 76. st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuditelj sukladno točki 6 b) Dokumentacije za nadmetanje može umjesto bankarske
garancije dati novčani polog u traženom iznosu koji ne prouzrokuje trošak za gospodarske
subjekte i vraća se ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Nadalje bankarska garancija kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora također pruža
naručitelju najveću sigurnost da će ugovor biti uredno izvršen.

PITANJE:
2.

Predlažemo naručitelju da u smislu uštede financijskih sredstava za ponuditelje briše
iz izjave o nepostojanju razloga isključenja sukladno čl. 68. st. 1. i 2. Zakona o javnoj
nabavi odredbu da se ista daje sa potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika.
Navedena izjava ima potpunu jednaku snagu ako je samo ovjerena pečatom i potpisom
gospodarskog subjekta koji podnosi ponudu, jer ovjera javnog bilježnika samo
iskazuje da je izjavu potpisala odgovorna osoba.

ODGOVOR: Navedeni dokaz se traži sukladno čl. 68. st. 3. t. 3. Zakona o javnoj nabavi gdje
stoji da ponuditelj dostavlja izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po
zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.
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