
IZVJEŠTAJ  
 

O PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  

 
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE  

–  
NABAVA USLUGA ODRŽAVANJA EU SUSTAVA 

ZA POTREBE MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE 
 
A. OPĆE INFORMACIJE 
 
Pravna osnova za objavu dokumenta: Članak 198. Zakona o javnoj nabavi  
                                                            („Narodne novine“ broj 120/16) 
 
Naručitelj: Ministarstvo financija, Porezna uprava,  
                   Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb, OIB: 18683136487  
 
Predmet nabave:   Nabava usluge održavanja EU sustava  

                              za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave. 

Raniji dokumenti:  Nabava usluge održavanja EU sustava  
                              za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave – Prethodno savjetovanje  
                              (objavljeno dana 10. travnja 2017. na Internet stranicama Naručitelja) 
 
B. PRIJEDLOZI/PRIMJEDBE ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
 
Tijekom savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje je trajalo od 10. travnja 2017. 
do 20. travnja 2017., Naručitelj je zaprimio primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih 
subjekata kako slijedi: 
 

1. Zainteresirani gospodarski subjekt smatra da Naručitelj propisivanjem zahtjeva “Gospodarski 
subjekt morati će dokazati daje uredno izvršio najmanje 2 (dva) ugovora o uslugama razvoja 
iii implementacije iii održavanja predmetnih iii sličnih informacijskih sustava u poreznim 
upravama država članica Europske unije, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 
tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini, na način da je vrijednost izvršenih ugovora 
jednaka iii veća od iznosa procijenjene vrijednosti nabave podijeljene sa brojem godina na koji 
se sklapa okvirni sporazum“ uvodi kriterij uvjetovanosti u dijelu dokumentacije procesni i 
tehnološki uvjeti na način da ponuditelj mole biti isključivo onaj koji je tražene ugovore 
realizirao (isključivo i jedino) kroz razvoj ili implementaciju ili održavanje EU sustava u 
poreznim upravama na IBM tehnologiji (iako porezne uprave država članica EU koriste 
različita tehnološka rješenja).  
Nadalje, zainteresirani ponuditelj smatra da je ovako definiran zahtjev suprotan odredbama 
članka 205. stavak 2. i članka 206. Stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 
120/16), te da “poznavanje IBM tehnologije nije i ne smije biti ograničeno isključivo za razvoj 
EU sustava u poreznim upravama jer tehnološka znanja IBM tehnologije predstavljaju 
specifična znanja koje ponuditelj ima ili nema i koji se dokazuju realiziranim projektima i 
specifičnim certifikatima, te da vezivanje tehnoloških znanja IBM tehnologije za EU projekte u 
poreznim upravama nema logičnog niti stručnog utemeljenja“.  
Zainteresirani gospodarski subjekt također smatra da ograničavajući zadani rok na 
posljednjih 5 (pet) godina iz odabira isključuje veliki dio potencijalnih ponuditelja osim točno 
određenog ponuditelja, odnosno podredno ovlaštenih partnera istog, iz razloga što niti jedna 
druga država osim RH nije u tom razdoblju pristupila EU. 
Zainteresirani gospodarski subjekt također predlaže da se predmetni zahtjev izmjeni na način 
da se propiše da će gospodarski subjekt morati dokazati da je vrijednost izvršenih ugovora za 
procesne uvjete jednaka iii veća od 1.395.000 kuna, odnosno da predstavlja 1/3 od iznosa 
procijenjene vrijednosti nabave podijeljene sa brojem godina na koji se sklapa okvirni 
sporazum, te da je vrijednost izvršenih ugovora za  tehnološke uvjete jednaka ili veća od 
2.650.000 kuna, odnosno predstavlja 2/3 od iznosa procijenjene vrijednosti nabave podijeljene 
sa brojem godina na koji se sklapa okvirni sporazum. 



 
Slijedom navedenog, zainteresirani gospodarski subjekt smatra potpuno neprihvatljivim i 
protivnim Zakonu uvjetovanje ispunjenja tehnoloških uvjeta istovremenim ispunjenjem 
procesnih uvjeta za provedbu predmetnog nadmetanja. 

Vezano za navedene primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta, Naručitelj djelomično 
prihvaća navedene primjedbe, te će u Dokumentaciju o nabavi biti uvršteni djelomično izmijenjeni 
uvjeti koji se tiču predmetnog zahtjeva. 
 

2. Zainteresirani gospodarski subjekt smatra da Naručitelj propisivanjem uvjeta i zahtjeva u dijelu 
koji se odnosi na Popis predloženih stručnjaka svjesno ili nesvjesno povezuje stručnjake za 
EU sustave (procesne uvjete) i stručnjake IBM tehnologije (tehnološki uvjeti) sa predmetom 
nabave tj. sa razvojem ili implementacijom ili održavanjem EU sustava na način da su 
prihvatljivi samo oni stručnjaci za IBM tehnologiju koji su radili isključivo na predmetu ovoq 
otvorenog postupka" dakle samo oni IBM stručnjaci koji su radili na EU sustavima (tehnološki 
uvjeti). Zainteresirani gospodarski subjekt smatra da ekspertno znanje EU sustava (procesni 
uvjeti) u formalnopravnom i sadržajnom smislu nije vezano za vrstu tehnologije na kojoj su 
EU sustavi (procesni uvjeti) napravljeni, te da je jasno da ekspertna znanja stručnjaka za IBM 
tehnoloqiju (tehnološki uvjeti) u formalno-pravnom i sadržajnom smislu ne smiju biti vezana za 
bilo koji specifični projekt, uključujući i EU projekte, već su specifična znanja vezana isključivo 
na poznavanje IBM tehnologije. Nadalje, smatra da ograničavanje stručnjaka ko j i  se mogu 
s tavi t i  na raspolaganje na način da imaju navedeno iskustvo od 1 (jedne) godine u 
posljednje 3 (tri) onemogućuje sudjelovanje stručnjaka koji imaju potrebna i ekspertna 
znanja koja su stečena prije navedenog roka od posljednje 3 (tri) godine, te napominje da 
smatra da Naručitelj sukladno odredbama članka 268. stavka 2. može i mora odrediti duži rok 
u kojem su usluge izvršene, budući da smatra da je to potrebno kako bi se osigurala 
odgovarajuća razina tržišnog natjecanja.  
Nadalje, zainteresirani gospodarski subjekt smatra da je potrebno precizno specificirati 
koje certifikate određeni stručnjaci moraju imati, budući da se bez jasnih kriterija može 
ponudu određenog ponuditelja proglasiti neuvjetnom odnosno isključiti je iz odabira zbog 
diskrecijske odluke da dostavljeni certifikat ponuditelja nije pravovaljan, za što smatra da je u 
suprotnosti sa načelom transparentnosti i jednakoq tretmana čime s e  ostavlja 
moqućnost žalbi zainteresiranim  qospodarskim subjektima. Predlaže da se uvjeti i zahtjevi 
vezani za Popis predloženih stručnjaka urede na način da se uz navedeni popis propiše 
obveza dostavljanja životopisa predloženih stručnjaka. 

  
Vezano za navedene primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta, Naručitelj djelomično 
prihvaća navedene primjedbe, te će u Dokumentaciju o nabavi biti uvršteni djelomično izmijenjeni 
uvjeti koji se tiču predmetnog zahtjeva. 
 
Budući da su sukladno odredbama članka 198. stavak 4. prijedlozi i primjedbe zainteresiranih 
gospodarskih subjekata razmotrene, Dokumentacija o nabavi će se pripremiti sukladno gore 
navedenome.  
 
U Zagrebu, 28. travnja 2017. 
 
KLASA: 406-01/17-01/69 
URBROJ: 513-07-21-08/17-5 


