REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo,
zaštitu okoliša i europske fondove
Solin, 05. veljače 2019.
KLASA: 351-02/18-01/0008
URBROJ: 2180/01-06-01-19-70
Odgovor na upit gospodarskog subjekata
Predmet nabave: Nabava usluge održavanja radionica i izleta o zaštiti prirode i endemskih
vrsta u sklopu projekta “Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV
Cvrčak na području najmlađeg grada u RH – Grada Solina te Općina Klis, Muć i Dugopolje”
Evidencijski broj: 54/2019
Na upit gospodarskog subjekta:
Upit 1.
zanima me je li se raspisani natječaj u vezi upoznavanja i zaštite prirode odnosi i na udruge,
zapravo je li se udruge kao pravne osobe mogu javiti na taj natječaj kojeg raspisuje grad
solin, a za potrebe DV Cvrčak... Molio bih vas za žurni odgovor.
Daje se odgovor:
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u članku 3. (Pojmovi), utvrdio je definicije određenih
pojmova, a između ostalog i slijedeće:
–
–

ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog
ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje
radova, isporuka robe ili pružanje usluga
gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo
ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja
na tržištu rada nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga

Slijedom navedenoga, kao gospodarski subjekt mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe pod
uvjetom da zadovoljavaju i ispunjavaju uvjete iz Poziva za dostavu ponuda.
Sukladno točki 3.2. Poziva na dostavu ponuda; KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Solina.

SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
3.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Gospodarski subjekt treba dostaviti dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u
državi članici njegova poslovnog nastana.
Izvadak ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana objave ovog Poziva na službenoj
internet stranici Grada Solina.
Svi dostavljeni dokazi mogu biti u neovjerenoj preslici, a Naručitelj zadržava pravo provjere
istih.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Solina.

