
             

 

 

*P/16488447* 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
CARINSKA UPRAVA 
SREDIŠNJI URED 
KLASA: 406-05/18-01/189 
URBROJ: 513-02-1420/14-19-10 
Zagreb, 02. siječnja 2019. godine 

 
 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, u nastavku: 
Zakon) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave Održavanja i 
dodatnog razvoja aplikacijskog sustava iCROSS za potrebe pisarnice, evidencijskog broja nabave: 
25-18-VV, Ministarstvo financija, Carinska uprava (OIB 18683136487) izrađuje 
 
 

IZVJEŠĆE  
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

 
 
Predmet nabave: Održavanje i dodatni razvoj aplikacijskog sustava iCROSS za potrebe pisarnice 
 
Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti sukladno članku 
86. Zakona 
 
Evidencijski broj nabave: 25-18-VV 
 
Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje na internetskoj stranici Naručitelja i u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 21. prosinca 2018. godine 
 
Trajanje prethodnog savjetovanja: od 21. prosinca 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine 
 
Na objavljeni Nacrt Dokumentacije o nabavi zaprimljena je jedna (1) primjedba gospodarskog 
subjekta. 
 
Primjedba: 
 
Sukladno pozivu na prethodno savjetovanje objavljenog dana 21.12.2018. godine, te nacrtu 
dokumentacije o nabavi, a u odnosu na sadržaj iste i opis predmeta nabave, a budući da se radi o 
održavanju i dodatnom razvoju aplikacijskog sustava na Microsoft tehnologiji, predlaže se kako 
slijedi: 
  

1. Izmjena dokumentacije o nabavi u dijelu Prilog br. 3.  - Razrada kriterija odabira ENP, a u 
odnosu na tražene stručne certifikate:  

  
Umjesto:  
Potrebno je minimalno:  
1. Certifikat WebSphere Application Server Network Deployment - IBM Certified System 
Administrator – minimalno jedan (1) tehnički stručnjak; 
2. Certifikat Sun Certified Enterprise Architect for Java Platform Enterprise Edition – minimalno 
jedan (1) tehnički stručnjak; 
3. Certifikat Sun Certified Web Component  Developer – minimalno jedan (1) tehnički stručnjak; 
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4. Certifikat Sun Certified Java Programer ili Oracle Certified professional, Java SE programer – 
minimalno jedan (1) tehnički stručnjak; 
5. Certifikat Sun certified developer for Java Web services – minimalno jedan (1) tehnički stručnjak. 
 
Da glasi: 
 
Potrebno je minimalno: 
1. Certifikat Microsoft Certified DBA, MCITP: Database Administrator  ili jednakovrijedan – 
minimalno jedan (1) tehnički stručnjak; 
2. Certifikat Microsoft Certified Solution Developer: Web applications ili jednakovrijedan – minimalno 
jedan (1) tehnički stručnjak; 
3. Certifikat Microsoft Certified IT Professional Database Developer 2008 ili jednakovrijedan– 
minimalno jedan (1) tehnički stručnjak; 
4. Certifikat ISO/IEC 27001:2005 lead auditor  ili jednakovrijedan– minimalno jedan (1) tehnički 
stručnjak; 
5. Certifikat ITIL Foundation ili jednakovrijedan – minimalno jedan (1) tehnički stručnjak 
  
Nadalje isto se moli da se prepravi i u popratnim dokumentima (Prilog br. 3.1. – Izjava o tehničkim 
stručnjacima ponuditelja). 

  
Odgovor: 
 
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća (osim točke 5. Certifikat ITIL Foundation ili 
jednakovrijedan, za koji Naručitelj smatra da nije potreban uvjet za izvršenje predmeta nabave), te 
se sukladno tome mijenjaju Prilozi br. 3. i 3.1. Dokumentacije o nabavi – Razrada kriterija odabira 
ENP i Izjava o tehničkim stručnjacima ponuditelja. 
 
Prilozi sa izmjenama nalaze se u Prilozima br. 1. (Razrada kriterija odabira ENP) i 2. (Izjava o 
tehničkim stručnjacima ponuditelja) ovog Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju, koji su 
njegov sastavni dio. 
 
 
Ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljuje se na internetskoj stranici 
Naručitelja i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 
 
 
 

STRUČNO POVJERENSTVO 
       ZA JAVNU NABAVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prilozi:  1. Razrada kriterija odabira ENP i 
2. 2. Izjava o tehničkim stručnjacima ponuditelja.  
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Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 
KLASA: 406-05/18-01/189, URBROJ: 513-02-1420/14-19-10, ev. br. 25-15-VV 

Prilog br. 1.  - Razrada kriterija odabira ENP 

 
Kriteriji ENP su: 

1. Cijena ponude (CP) i 
2. Broj tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju certifikate (BTS). 
 

Temeljem iskazane ponuđene ukupne cijene ponude i svih kriterija ENP u troškovniku Naručitelja 
provođenjem apsolutnog modela izračuna, Naručitelj primjenjuje slijedeću formulu izračuna pri 
čemu je formula za izračun usklađene cijene ponude (UCP):  

 
UCP  = CP– BTS 

 
Naručitelj napominje da je bolje rangirana ponuda ona čija je usklađena cijena (UCP) manja. 
 
Ponude ostvaruju umanjenja ponuđene cijene ovisno o ponuđenim vrijednostima kriterija na 
slijedeći način: 
 
2. Broj tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju certifikate (BTS) 

 
Izjava ponuditelja o tehničkim stručnjacima (obrazovna i stručna kvalifikacija izvršitelja usluge) koji 
će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu i bez obzira na 
pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa.  

 
Potrebno je minimalno:  

 
1. Certifikat Microsoft Certified DBA, MCITP: Database Administrator  – minimalno jedan (1) tehnički 
stručnjak; 
2. Certifikat Microsoft Certified Solution Developer: Web applications – minimalno jedan (1) tehnički 
stručnjak; 
3. Certifikat Microsoft Certified IT Professional Database Developer 2008 – minimalno jedan (1) 
tehnički stručnjak; 
4. Certifikat ISO/IEC 27001:2005 lead auditor – minimalno jedan (1) tehnički stručnjak. 
 
Naručitelj će usporedbom ponuda dodatno bodovati kao umanjenje u odnosu na ponuđenu cijenu 
za iznose sukladno karakteristikama iz priložene podjele kako slijedi: 
 

4 tehnička stručnjaka = 0,00 kn 
5-8 tehničkih stručnjaka = 55.000,00 kn 
9-12 tehničkih stručnjaka = 110.000,00 kn 
13-16 tehničkih stručnjaka = 160.000,00 kn  
 

Ponuditelj u svrhu dokazivanja broja tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju 
certifikate (BTS) u ponudi mora dostaviti izjavu ponuditelja o tehničkim stručnjacima koji 
će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu i bez 
obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa. Izjava i dokaz trebaju sadržavati 
dokaz da tehnički stručnjaci koji će biti uključeni u ugovor posjeduju odgovarajuće stručne 
kvalifikacije (certifikate) za poslove izvršenja predmeta nabave. Izjavu sastavlja, potpisuje i 
ovjerava odgovorna osoba. Izjava se nalazi u Prilogu br. 3.1. ove Dokumentacije. 
 
Maksimalan broj dodatnih tehničkih stručnjaka iznad minimalnog broja određenog 
pojedinačno za svaki od traženih certifikata u točki 1. do 4., koji posjeduju isti certifikat, a 
koje će Naručitelj bodovati, su tri (3) tehnička stručnjaka. 
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Dokazi (uvjerenja ili certifikati) se mogu dostaviti na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku s  
ovjerenim prijevodom ovlaštenog Sudskog tumača na hrvatski jezik. 
 
Primjer izračuna usklađene cijene ponude temeljem vrijednosti simuliranih ponuda ponuditelja: 
 

 Ponuditelj 1 Ponuditelj 2 Ponuditelj 3 

CP 1.450.000,00 kn 1.470.000,00 kn 1.500.000,00 kn 

BTS  6 (- 55.000,00 kn) 7 (- 55.000,00 kn) 13 (- 160.000,00 kn) 

UCP 1.395.000,00 kn 1.415.000,00 kn 1.340.000,00 kn 

Rang 2 3 1 
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Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 
KLASA: 406-05/18-01/189, URBROJ: 513-02-1420/14-19-10, ev. br. 25-15-VV 

Prilog br. 2. – Izjava o tehničkim stručnjacima ponuditelja 

 
Sukladno kriterijima odabira ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike 
vrijednosti, predmeta nabave Održavanje i dodatni razvoj aplikacijskog sustava iCROSS za potrebe 
pisarnice, ev. br. 25-18-VV, a u svrhu dokazivanja broja tehničkih stručnjaka ponuditelja koji 
posjeduju certifikate, dajem/o sljedeću: 
 

IZJAVU O TEHNIČKIM STRUČNJACIMA PONUDITELJA1 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 
 

Izjavljujem/o da gospodarski subjekt raspolaže sljedećim tehničkim stručnjacima koji posjeduju 
certifikate, a koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu 
i bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa:  
 

 

Redni 
broj 

Certifikat 

broj tehničkih stručnjaka 
ime i prezime tehničkih 

stručnjaka 
minimalno maksimalno ponuditelja 

1) Certifikat Microsoft Certified 
DBA, MCITP: Database 
Administrator 

1 4   

2) Certifikat Microsoft Certified 
Solution Developer: Web 
applications 

1 4  
 

3) Certifikat Microsoft Certified 
IT Professional Database 
Developer 2008  

1 4     

4) Certifikat ISO/IEC 
27001:2005 lead auditor  

1 4     

 UKUPNO 5 16     

 
Izjavi se prilažu dokazi2 da tehnički stručnjaci koji će biti uključeni u ugovor posjeduju 
odgovarajuće stručne kvalifikacije (certifikate) za poslove izvršenja predmeta nabave.  
 
                                                                                 ZA PONUDITELJA 

 
M.P. 

                                                         ________________________________________ 
  (ime, prezime i potpis ovlaštene/ih osobe/a)   

 

 
 

                                            
1 Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika 
2 Dokazi (uvjerenja ili certifikati) se mogu dostaviti na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku s ovjerenim 
prijevodom ovlaštenog Sudskog tumača na hrvatski jezik. 
 


