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PREDMET: Postupak nabave bagatelne vrijednosti – Zamjena vanjske stolarije na lokaciji 
Područnog ureda Dalmacija u Splitu    
- odgovor na zahtjev za pojašnjenje Poziva za dostavu ponude, daje se 

Dana 17. veljače 2017. Ministarstvo financija, Porezna uprava je kao Naručitelj u postupku nabave 
bagatelne vrijednosti – Zamjena vanjske stolarije na lokaciji Područnog ureda Dalmacija u Splitu 
(objavljeno na Internet stranicama Naručitelja dana 13. veljače 2017.) elektroničkim putem zaprimila 
upit zainteresiranog gospodarskog subjekta, kojim isti traži pojašnjenje Poziva za dostavu ponude u 
predmetnom postupku nabave bagatelne vrijednosti kako slijedi: 

“Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje molimo da se očitujete kako bi dostavili svu potrebnu 
dokumentaciju po sljedećem: 
 
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
4.1.2. 
Pitanje 1. 
 
Da li je potrebno/moguće dostaviti u natječajnoj dokumentaciji RJESENJE izdano od strane 
Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to izvođenje radova na 
nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe stolarskih radova - ?“ 
 
O navedenom zahtjevu za pojašnjenje očitujemo se kako slijedi: 
 
Točkom 4.1.2. predmetnog Poziva za dostavu ponude Naručitelj je kao dokaz kojim zainteresirano 
gospodarski subjekti dokazuju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti propisao dostavu 
“važećeg Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine o dopuštenju za obavljanje 
poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za: izvođenje radova na nepokretnom kulturnom 
dobru, sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za 
obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 74/03 i 44/10) i 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13, 152/14 i 98/15). Ponuditelj mora priložiti rješenje “sukladno 
Pravilniku iz kojeg je razvidno da ispunjava uvjete za minimalno izvođenje radova na nepokretnom 
kulturnom dobru u smislu izvedbe građevinsko-obrtničkih radova. U slučaju dostave ponude od strane 
zajednice gospodarskih subjekata/ponuditelja i/ili angažiranja podugovaratelja, svi članovi zajednice 
obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke, kao i sposobnost eventualno 
angažiranih podugovaratelja.“  
 
Sukladno navedenome, Naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekti sposobnost za 
obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1.2. Poziva za dostavu ponude mogu dokazati i važećim 
Rješenjem Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i to izvođenje 
radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe stolarskih radova. 


