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PRVI KRUG POJAŠNJENJA OD DANA 29. LISTOPADA 2013. 

KONCESIJA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE HRVATSKIH AUTOCESTA 

BR. PITANJE ODGOVOR 

1. Natjecatelj je društvo kćer investicijskog fonda. Investicijski fond 

ima ugovor o upravljanju s Društvom za upravljanje. Društvo za 

upravljanje tog investicijskog fonda (društvo majka Natjecatelja) 

može dokazati da upravlja sličnim investicijskim fondom koji ima 

vlasničke udjele u društvima koja ispunjavaju tehničke i 

financijske sposobnosti kako su predviđeni u članku 10.7.1., 

10.7.2. i 10.2.3. (10.8.1.) (Sposobnosti). Društvo za upravljanje 

upravlja vlasničkim udjelima u tim društvima u ime investicijskih 

fondova.  

  

 Molimo Vas da potvrdite da se iskustvo Društva za 

upravljanje priznaje kao valjan dokaz da su ispunjeni 

uvjeti sposobnosti dok god Društvo za upravljanje potpiše 

Prilog 2.D.3 Natjecatelju? 

 Molimo Vas da potvrdite da Društvo za upravljanje 

ispunjava tehnički uvjet iz 10.7.1. dokle god su vlasnički 

udjeli kojima upravlja u referentnim projektima najmanje 

30% i Društvo za upravljanje imenuje najmanje 30% 

direktora u takvim društvima?   

Natjecatelji se mogu osloniti na sposobnost drugih Gospodarskih 

subjekata, uključujući članove Zajednice ponuditelja, podizvoditelje i treće 

osobe kako bi dokazali svoju vlastitu sposobnost. U načelu, Natjecatelj se 

može osloniti na sposobnost Upravitelja investicijskog fonda pod uvjetom 

da Natjecatelj (i) dokaže da Upravitelj investicijskog fonda posjeduje 

odgovarajuće iskustvo navedeno u prvom dijelu dokumentacije za 

nadmetanje i (ii) preda Obrazac 2.D.3. potpisan od strane Upravitelja u 

svom Zahtjevu za sudjelovanje. 

 

Način ispunjenja tehničkih uvjeta naveden je pod Točkom 10.7.3. prvog 

dijela dokumentacije za nadmetanje. Postotak sudjelovanja Upravitelja u 

referentnom projektu nije sam po sebi od ključne važnosti, dokle god 

Upravitelj može dokazati da posjeduje odgovarajuće iskustvo i uvjete 

sposobnosti. U tom smislu, tehnički uvjeti sposobnosti nisu ispunjeni ako 

Upravitelj nije bio odgovorni vodeći član zajednice ponuditelja u 

referentnom projektu. Vodstvo u referentnom projektu znači da su 

upravitelj projekta ili zamjenik upravitelja projekta odgovorni Upravitelju. 

2. Molimo Vas da potvrdite da su dozvoljene izmjene vlasničke 

strukture Natjecatelja (ili vlasničke strukture njegovih 

dioničara/udjelničara) za vrijeme postupka nadmetanja kao i 

nakon odabira Odabranog ponuditelja te dodjele koncesijskog 

ugovora? 

Promjene udjela u vlasničkoj strukturi Natjecatelja (te vlasničkoj strukturi 

njegovih dioničara/udjelničara ili na višim razinama vlasničke strukture) 

dopuštene su do dodjele ugovora, pod uvjetom da je promjena u 

vlasničkoj strukturi samo unutrašnja reorganizacija (za razliku od stvarne 

promjene pravnog identiteta Natjecatelja). Nadalje, Natjecatelj mora 

ispunjavati uvjete sposobnosti koji su navedeni u prvom dijelu 

dokumentacije za nadmetanje tijekom čitavog postupka nadmetanja. 

Prijenos svih poslovnih udjela Natjecatelja na treću stranu  nije dopušten. 
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Stoga, dopustivost promjene vlasničke strukture Natjecatelja će se 

provjeravati u svakom pojedinom slučaju. Nakon dodjele ugovora, 

promjene vlasničke strukture koncesionara dopuštene su isključivo uz 

odobrenja navedena u Zakonu o koncesijama.    

3. Molim Vas da potvrdite da li se Povezano društvo jednog od 

Natjecatelja (bilo da je Natjecatelj pojedinačni Gospodarski 

subjekt ili član Zajednice natjecatelja) može ugovorno vezati s 

drugim Natjecateljem ili postati član (posredno ili neposredno) 

takvog drugog Natjecatelja (ili njegovih članova Zajednice 

ponuditelja, u slučaju Zajednice ponuditelja), ili njegovih članova, 

za vrijeme natjecateljskog postupka i/ili nakon odabira Odabranog 

ponuditelja? Na primjer, može li mirovinski fond koji je Povezano 

društvo s jednim od Natjecatelja (koji sudjeluju u nadmetanju bilo 

kao pojedinačni Gospodarski subjekt ili kao član Zajednice 

ponuditelja) pregovarati i ugovorno se vezati s drugim 

Natjecateljem, a kako je gore opisano, bilo za vrijeme 

natjecateljskog postupka i/ili nakon odabira Odabranog 

ponuditelja? 

Povezano društvo Natjecatelja (bilo da sudjeluje u nadmetanju kao 

samostalni Gospodarski subjekt ili kao član Zajednice ponuditelja) može u 

načelu preuzimati ugovorne obveze s drugim Natjecateljima ili postati 

član (izravno ili neizravno) takvog drugog Natjecatelja (ili njegovih 

članova Zajednice ponuditelja, u slučaju Zajednice ponuditelja), odnosno 

njihovih članova, kako tijekom postupka nadmetanja, tako i nakon odabira 

Odabranog ponuditelja. 

 

Takvo postupanje, ili bilo kakvo drugo slično postupanje (poput 

sporazuma o ekskluzivnosti) ne smije narušiti temeljna načela javne 

nabave (npr. načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana i 

zabrane diskriminacije), te ne smije dovesti do narušavanja tržišnog 

natjecanja. 

 

Ukoliko Davatelj koncesije utvrdi da je bilo kakvo postupanje bilo kojeg 

Natjecatelja protivno propisima tržišnog natjecanja (ne samo u gore 

opisanom slučaju), Davatelj koncesije će isključiti sve upletene 

Natjecatelje iz daljnjeg sudjelovanja u nadmetanju. 

4. Natjecatelj je postavio pitanje o mogućnosti izmjene ili dopune 

bilo kojega aspekta Ugovora o koncesiji po vlastitoj diskrecijskoj 

ocjeni Vlade RH. Natjecatelja zanima da li je predmetna odredba 

primjenjiva samo na postupak nadmetanja i da nakon postupka 

koji se okonča potpisivanjem Ugovora o koncesiji, Vlada neće 

moći mijenjati ugovor po vlastitoj diskrecijskoj ocjeni. 

Ova se odredba odnosi isključivo na postupak nadmetanja i, nakon 

završetka postupka i potpisa Ugovora o koncesiji, Vlada neće moći 

mijenjati ugovor prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni na bilo koji drugi način 

osim u skladu s važećim propisima. 

5. Natjecatelj je postavio pitanje o obvezi zadržavanja većinskog 

udjela u DPN-u tijekom Ugovora o koncesiji. Ako je Odabrani 

natjecatelj definiran kao zajednica ponuditelja, dio dokumentacije 

za nadmetanje implicira da zajednici ponuditelja neće biti 

U načelu, Odabrani ponuditelj bi trebao održavati većinski udio u Društvu 

posebne namjene kroz čitavo vrijeme trajanja Ugovora. Promjene su 

moguće uz odobrenje Davatelja koncesije, koji će uvijek razmatrati 

relevantne činjenične okolnosti. 
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dozvoljene nikakve izmjene u sastavu, te da svi članovi zajednice 

ponuditelja moraju sačuvati barem 50% njihovih početnih udjela 

tijekom 50 godina trajanja ugovora. Natjecatelja zanima da li je 

namjera ove odredbe da primora sve članove Odabranog 

Natjecatelja da ostanu zajedno u projektu svih 50 godina. 

6. Natjecatelj je postavio pitanje o ograničenju Zajednice ponuditelja 

u pogledu promjene sastava njenih članova nakon podnošenja 

Zahtjeva za sudjelovanje. Natjecatelja zanima mogućnost dopune 

Zajednice ponuditelja, tijekom faze ulaženja projekta u uži izbor, 

imenovanjem novih članova uz odobrenje Vlade, ako se za time 

ukaže potreba.  

Zajednica ponuditelja ne može mijenjati sastav svojih članova nakon 

podnošenja Zahtjeva za sudjelovanje. Međutim, za navedene svrhe 

Natjecatelj može razmotriti mogućnost da se Zajednici ponuditelja pridruži 

još jedno društvo posebne namjene i/ili Zajednica ponuditelja preuzme 

udjele u društvu posebne namjene, kako bi se očuvalo mjesto za buduće 

ulagače vlastitog kapitala. Dokle god za Zajednicu ponuditelja ne nastanu 

nove obveze, pristup takvog društva Zajednici ponuditelja ili prodaja 

udjela u takvom društvu posebne namjene ulagačima vlastitog kapitala 

neće se smatrati mijenjanjem sastava Zajednice ponuditelja, uzimajući u 

obzir pretpostavke navedene u odgovoru br. 2. 

7. Natjecatelj je postavio pitanje oko ovlasti Davatelja koncesije da 

od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih 

podataka s drugim državama za bilo kojeg Gospodarskog 

subjekta ili osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje 

Gospodarskog subjekta zatraži izdavanje potvrde o činjenicama o 

kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Natjecatelja zanima da li 

će se ova dokumentacija tražiti za podnošenje zahtjeva za 

sudjelovanje ili naknadno, koje su točno te osobe ili zastupnici 

Gospodarskog subjekta koje se smatraju nadležnim za vođenje i 

za koje osobe bi se trebale podnijeti potvrde iz kaznene 

evidencije. 

 

Izvodi iz kaznene evidencije neće biti zahtijevani prilikom podnošenja 

Zahtjeva za sudjelovanjem, ali mogu biti zatraženi naknadno. Natjecatelj 

mora ispunjavati uvjete sposobnosti tijekom čitavog postupka 

nadmetanja. Isto tako, Natjecatelj ne smije prekršiti uvjete koji dovode do 

obveznog isključenja natjecatelja tijekom čitavog postupka nadmetanja. 

 

Nadležno tijelo koje vodi kaznenu evidenciju i zaduženo je za razmjenu 

takve evidencije s drugim državama najčešće je državni kazneni registar 

ili institucije poput sudova koje izdaju uvjerenja o nekažnjavanju. Ukoliko 

Davatelj koncesije nije u mogućnosti pribaviti takva uvjerenja o 

nekažnjavanju, on može zatražiti od Natjecatelja da podnese izvadak iz 

kaznene evidencije države u kojoj je osnovan Gospodarski subjekt za 

osobe koje su navedene u izvatku iz sudskog registra za zastupanje 

Gospodarskog subjekta, npr. za sve direktore, u slučaju društva s 

ograničenom odgovornošću, odnosno za sve članove Uprave u slučaju 

dioničkog društva.  
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8. Natjecatelj je postavio pitanje glede stavka 10.6 b) i c) u pogledu 

propisa država sjedišta Natjecatelja. Natjecatelja zanima da li 

Davatelju koncesije treba dostaviti traženu dokumentaciju ako se 

takva dokumentacija ne traži prema propisima države sjedišta 

Natjecatelja?  

Natjecatelj nije obvezan dostaviti Davatelju koncesije dokumentaciju u 

skladu s Točkom 10.6 b) i c) Dokumentacije ukoliko ta dokumentacija nije 

obvezna u državi u kojoj je Natjecatelj osnovan. 

9. Natjecatelj je postavio pitanje glede stavka 10.7.1, a u vezi 

zasebnih ugovora  na sličnim mrežama prometnica (bez obzira na 

lokaciju) u duljini od najmanje 500 km, koji mogu biti udruženi kao 

jedan referentni projekt za predmetno područje specijalizacije. 

Natjecatelja zanima da li će se, na primjer, dva projekta koja se 

vezuju jedan za drugi, ali imaju različite davatelje koncesije, 

smatrati odvojenim referentnim projektima?  

U navedenom slučaju, takva se dva projekta imaju smatrati zasebnim 

referentnim projektima. 

10. Natjecatelj je postavio pitanje glede stavka 10.7.3. Natjecatelja 

zanima je li dovoljno, za dokazivanje tehničkih uvjeta sposobnosti, 

dostaviti potpisanu izjavu da je zatražena potvrda od odnosnog 

tijela.  

Dokaz pokušaja da je potvrda zatražena od privatnog subjekta zajedno s 

potpisanom izjavom Gospodarskog subjekta bit će dovoljan dokaz 

ispunjenja tehničkih uvjeta sposobnosti. Ako je druga strana naručitelj u 

smislu Zakona o javnoj nabavi, dokaz o zatraženoj potvrdi neće biti 

dovoljan, već je potrebno priložiti potvrdu o izvršenim uslugama . Inozemni 

naručitelji ne smatraju se naručiteljima u smislu Zakona o javnoj nabavi, 

te će stoga dokaz o zatraženoj potvrdi biti dovoljan, s tim da Davatelj 

koncesije pridržava pravo provjeriti sve podatke dostavljene u Zahtjevu za 

sudjelovanje. 

11. Natjecatelj je postavio pitanje da li projekti nabrojani u stavku 11.1 

mogu biti različiti od projekata nabrojanih u stavku 10.7.1 ili 

nabrojanih u stavku 10.7.2.? 

Navedeni projekti mogu, ali ne moraju biti isti. 

12. U odnosu na članak 10.3 Dokumentacije, u slučaju da Zajednica 

natjecatelja imenuje jednog od svojih podizvoditelja Upraviteljem 

Autocesta: 

 

 može li se nakon što bude dodijeljena koncesija obaveza 

Upravitelja autocesta prenijeti na društvo kćer 

podizvoditelja, pod uvjetom da zadovoljava minimalne 

Obveza podizvoditelja koji je imenovan Upraviteljem autocesta može se 

prenijeti na podružnicu podizvoditelja pod uvjetima navedenima u 

Dokumentaciji, te uz odobrenje Davatelja koncesije.  

 

Ukoliko Zajednica ponuditelja imenuje svog podizvoditelja Upraviteljem 

autocesta, imenovani Upravitelj autocesta mora ispunjavati minimalne 

kriterije navedene pod Točkom 10.3, 10.4, 10.6 i 10.7.1 Dokumentacije da 
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kriterije postavljene u Člancima 10.4., 10.6. i 10.7.1. 

Dokumentacije? 

 je li izjava takvog podizvoditelja dana na obrascu 2.D.3. 

dokumentacije dovoljna? 

 može li Upravitelj Autocesta biti odvojena pravna osoba u 

vlasništvu DPN-a koncesionara (neovisno o tome radi li se 

o Zajednici natjecatelja ili samostalnom Gospodarskom 

subjektu)? 

 Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, može li 

Upravitelj autocesta biti treća pravna osoba odnosno biti 

pod upravom treće osobe (ili biti iznajmljen kao 

poduzeće)? 

 Je li i u tom slučaju potrebno da jedan od članova 

Zajednice natjecatelja ispunjava uvjete navedene u članku 

10.6. b) i c) ako prema pravu države sjedišta Natjecatelja 

nema takvog uvjeta?  
 

bi bio kvalificiran za Upravitelja autocesta, te mora potpisati izjavu 

navedenu u obrascu 2.D.3 Dokumentacije. 

 

Upravitelj autocesta može biti osnovan kao zasebni subjekt u vlasništvu 

koncesijskog Društva posebne namjene (bez obzira je li ponuditelj 

Zajednica ponuditelja ili Samostalni gospodarski subjekt). 

 

Natjecatelj mora jednog od svojih članova zajednice ponuditelja ili 

podizvoditelja imenovati Upraviteljem autocesta. U slučaju da bilo koji od 

tih članova zajednice ponuditelja ili podizvoditelja ne posjeduje potrebnu 

sposobnost, oni se mogu osloniti na sposobnost trećih osoba u svrhu 

ispunjenja uvjeta sposobnosti. Međutim, nije dopušteno navoditi treću 

osobu kao Upravitelja autocesta bez bilo kakvog zakonskog ili ugovornog 

odnosa s tom osobom (npr. Upravitelj autocesta kao integralni dio 

Natjecatelja, povezanost temeljem ugovora o podizvođenju ili ugovora o 

zajednici ponuditelja). 

 

Svaki član Zajednice ponuditelja obvezan je dokazati svoj vlastiti osobni 

status. U navedenom slučaju, Upravitelj autocesta nije dužan predati 

dokumentaciju u skladu s Točkom 10.6 b) i c) Dokumentacije, ukoliko ona 

nije obvezna u državi u kojoj je osnovan Upravitelj autocesta. U tom 

slučaju, ostali članovi Zajednice ponuditelja nisu obvezni dokazati 

ovlaštenje za pružanje usluga Upravitelja autocesta (npr. suglasnost 

državnog tijela) za taj segment usluga, ali su dužni dostaviti dokaz o 

ovlaštenju pružanja svojih vlastitih usluga (ovo također samo u slučaju da 

je takav dokaz dostupan). Ako će svaki član Zajednice ponuditelja 

obavljati isključivo određene elemente djelatnosti predviđenih 

Dokumentacijom, tada je taj član Zajednice ponuditelja dužan ispuniti 

isključivo uvjete u skladu s člankom 10.6 b) i c) Dokumentacije u odnosu 

na te elemente.  

13. Ukoliko je Natjecatelj zajednica društava koji se natječe  putem 

posebno osnovanog društva koje sudjeluje u postupku 

nadmetanja, molim Vas da potvrdite da se takvo društvo u smislu 

Ukoliko je Natjecatelj zajednica ponuditelja koji se natječu putem 

osnovanog društva koje sudjeluje u postupku nadmetanja, takvo se 

društvo za potrebe ovog nadmetanja smatra samostalnim Gospodarskim 
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ovog nadmetanja smatra samostalnim Gospodarskim subjektom? 

 

Molimo da, u odnosu na uvjet pod 9.5.7. Dokumentacije, potvrdite 

da [Ponuditelj/Odabrani Natjecatelj] može izmijeniti člansku 

strukturu u DPN koncesionaru sve dok Odabrani natjecatelji (ili 

Zajednica ponuditelja) drže većinski udio u DPN koncesionaru. 

Molimo Vas da potvrdite da se takvi dodatni članovi DPN 

koncesionara neće smatrati članovima Zajednice ponuditelja. 
 

subjektom. 

 

Ukoliko se zajednica ponuditelja natječe putem osnovanog društva koje 

sudjeluje u postupku nadmetanja, ona može dodati daljnje članove u 

koncesijsko Društvo posebne namjene uz odobrenje Davatelja koncesije 

(napominjemo, međutim, da Davatelj koncesije neće odobr iti istupanje 

članova iz osnovanog društva tijekom postupka nadmetanja). 

Potvrđujemo da se takvi dodatni članovi koncesijskog Društva posebne 

namjene neće smatrati članovima Zajednice ponuditelja.  

14. Društvom majkom Natjecatelja upravlja Društvo za upravljanje. 

Društvo za upravljanje može dokazati iskustvo u vođenju i 

upravljanju autocesta kroz prijašnja ulaganja putem povezanih 

fondova istog Društva za upravljanje. 

 

Molimo da potvrdite da će se relevantno iskustvo društva za 

upravljanje koje društvo je društvo majka Natjecatelja , a koje je 

steklo kao društvo za upravljanje i povezanog fonda (dakle fonda 

pod kontrolom istog društva za upravljanje kao i u ovome 

projektu) uzeti kao valjani dokaz relevantnog iskustva. 

 

Molimo da potvrdite je li za potrebe dokazivanja relevantnog 

iskustva u upravljanju i održavanju autocesta potrebno da sam 

Natjecatelj ima relevantno iskustvo ili je dovoljno da takvo 

iskustvo ima s njime povezano društvo (npr. društvo majka 

Natjecatelja ili društvo za upravljanje  Natjecatelja)? 

Sama činjenica da Upravitelj posjeduje iskustvo iz prijašnjih  ulaganja 

izvršenih od strane Povezanih fondova kojima upravlja isti Upravitelj ne 

dokazuje automatski sposobnost Upravitelja koja je propisana Točkom 

10.7.1.  

 

Kao što je navedeno pod Točkom 10.7.3., Upravitelj bi od svojih 

ugovornih protustranaka trebao ishoditi potvrde o zaključenim ugovorima, 

te istovremeno dokazati da mu se može pripisati iskustvo stečeno na 

temelju tih ugovora (bilo izravno ili putem društava na koje se oslanja za 

potrebe dokazivanja sposobnosti).  

 

Natjecatelj se može osloniti na sposobnost bilo kojeg člana zajednice 

ponuditelja, podizvoditelja ili treće osobe, pod uvjetima koji su navedeni u 

prvom dijelu dokumentacije za nadmetanje. 
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15. U slučaju da je Upravitelj autocesta organiziran kao samostalni 

gospodarski subjekt koji nije član Zajednice Natjecatelja 

(podizvoditelj Zajednice natjecatelja), da li se i dalje primjenjuje 

zahtjev da se dostave podaci o podizvoditeljima u Zahtjevu za 

sudjelovanje? 

 

U odnosu na članak 8.4. Dokumentacije:  

 da li Natjecatelj mora dostaviti podatke o vrijednosti, 

količini, mjestu i roku pružanja usluga u svom Zahtjevu za 

sudjelovanje ili tek u drugoj fazi (ponudbenoj fazi) kad će 

Natjecatelj bolje razumjeti postojeće poslovanje koje će 

preuzeti kao dio transakcije? 

 hoće li biti moguće promijeniti opseg posla koji je 

podugovoren podizvoditeljima za vrijeme Ugovora o 

koncesiji? 

 Da li je moguće da opseg posla koji je podugovoren 

podizvoditeljima, a koji nije inicijalno prikazan u Zahtjevu 

za sudjelovanje, pređe  30% vrijednosti koncesije? 

 Trebaju li se usluge Upravitelja autocesta, a koji je 

samostalni gospodarski subjekt koji nije član Zajednice 

natjecatelja, smatrati podugovorenim uslugama u smislu 

odredbe članka 8.4. Dokumentacije? 
 

Uvjet navođenja podataka o podizvoditeljima u Zahtjevu za sudjelovanje 

primjenjuje se i u slučaju da je Upravitelj autocesta osnovan kao zasebni 

subjekt koji nije dio Zajednice ponuditelja (pri čemu je on podizvoditelj 

Zajednice ponuditelja). 

 

 Natjecatelj je dužan navesti te podatke uključujući, između ostalog, 

vrijednost, količinu, mjesto i rok usluga u svom Zahtjevu za 

sudjelovanje. Podaci navedeni u Zahtjevu za sudjelovanje mogu biti 

isključivo općenite prirode. Međutim, Davatelj koncesije će 

zahtijevati da predmetni podaci budu navedeni mnogo detaljnije u 2. 

fazi (podnošenje ponuda), kad će Natjecatelj imati točnije i  

preciznije podatke o Transakciji. 

 

 Bit će moguće izmijeniti opseg posla podizvoditelja tijekom ugovora 

o koncesiji u skladu s važećim propisima. Točan opseg posla 

podizvoditelja treba biti naveden prilikom podnošenja ponuda. 

Izmjene opsega pritom navedenog posla bit će dopuštene u skladu 

s važećim propisima. 

 

 Usluge koje će pružati Upravitelj autocesta koji je samostalni 

subjekt a ne član zajednice ponuditelja smatrat će se uslugama koje 

su povjerene podizvoditelju u vezi s odredbom Točke 8.4 

Dokumentacije. 

16. U odnosu na članak 9.5.4. (zadnji odlomak) molimo Vas da 

potvrdite da Društvo posebne namjene Upravitelja autocesta 

treba postati član Zajednice natjecatelja ili može djelovati putem 

ugovora o obavljanju tehničkih usluga s DPN-om? Molimo da ovo 

pitanje razmotrite zasebno (i) u slučaju da je Upravitelj autocesta 

član Zajednice ponuditelja, (ii) u slučaju da Upravitelj autocesta 

nije član Zajednice ponuditelja  

 

Molimo Vas da potvrdite da će Društvo posebne namjene 

Ukoliko je Upravitelj autocesta član zajednice ponuditelja, Društvo 

posebne namjene Upravitelja autocesta treba postati članom zajednice 

ponuditelja, a Društvo posebne namjene Upravitelja autocesta zaključit će 

ugovor o tehničkim uslugama s Upraviteljem autocesta, te će Upravitelj 

autocesta jamčiti za odgovarajuće izvršenje ugovora od strane Društva 

posebne namjene. 

 

Ukoliko Upravitelj autocesta nije član zajednice ponuditelja (nego 

podizvoditelj), pogledajte naš odgovor na pitanje br. 12. 
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Upravitelja autocesta u Republici Hrvatskoj moći postati član 

Zajednice ponuditelja nakon dodjele koncesije u slučaju kada 

Upravitelj autocesta nije član Zajednice ponuditelja. 

 

Da li će drugi članovi Zajednice ponuditelja moći osnovati njihova 

društva posebne namjene u Republici Hrvatskoj i koja društva će 

moći postati članovi Zajednice ponuditelja kojoj je dodijeljen 

Ugovor o koncesiji, a koja društva bi zamijenila izvorne članove 

Zajednice ponuditelja? 
 

  

Izmjene sastava zajednice ponuditelja nakon dodjele ugovora u načelu će 

biti dopuštene pod uvjetima koji su navedeni u prvom dijelu 

dokumentacije za nadmetanje i važećim propisima.  

 

Ostali članovi zajednice ponuditelja mogu  osnovati svoja društva 

posebne namjene u Republici Hrvatskoj i uvrstiti ih u Zajednicu 

ponuditelja kojoj se dodjeljuje Ugovor o koncesiji, pod općim pravilima 

koja su navedena u prvom dijelu dokumentacije za nadmetanje i važećim 

propisima. Međutim, takvim društvima posebne namjene u načelu neće 

biti dopušteno da zamijene svoje članove koji su prvobitni članovi 

zajednice ponuditelja. 

17. Molim Vas da potvrdite da možemo dokazati svoju sposobnost iz 

10.7.1. putem Pisma podrške podizvoditelja (Obrazac 2.D.3.), 

koju je izdala osoba  koja zadovoljava uvjete navedene u članku 

10.4., 10.6 i 10.7.1.  

 

Molimo potvrdu da takva osoba neće biti automatski imenovana 

Upraviteljem autoceste   

 

Da li HAC-ONC zadovoljava sve uvjete propisane ovom 

Dokumentacijom za Upravitelja autocesta? Ako ne, u kojem dijelu 

ne zadovoljava, odnosno koji dio tih uvjeta je dana povjeren na 

podizvođenje?   

 

U slučaju da HAC-ONC ispunjava uvjete koji su Dokumentacijom 

propisani za Upravitelja autocesta, molimo Vas da potvrdite da je 

dovoljno da je Natjecatelj ili društvo majka Natjecatelja ili Društvo 

za upravljanje Natjecatelja ili Društvo za upravljanje društva 

majke Natjecatelja investiralo u društvo koje također zadovoljava 

uvjete koje sukladno Dokumentaciji mora zadovoljavati Upravitelj 

autocesta, dokle god su vlasnički udjeli kojima upravlja u 

referentnim projektima najmanje 30% i može imenovati najmanje 

Potvrđujemo da Natjecatelj može dokazati ispunjenje uvjeta pod Točkom 

10.7.1 pomoću Pisma podrške podizvoditelja (Obrazac 2.D.3.), izdanog 

od strane subjekta koji ispunjava uvjete navedene pod Točkom 10.4, 10.6 

i 10.7.1., zajedno s dokazom ispunjenja uvjeta navedenih pod Točkom 

10.4, 10.6 i 10.7.1 Dokumentacije.  

 

 Natjecatelj može prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni imenovati 

Upravitelja autocesta, pod uvjetima navedenima u prvom dijelu 

dokumentacije za nadmetanje. Subjekt koji je samo napisao pismo 

podrške neće biti automatski imenovan Upraviteljem autocesta.  

 

 Ispunjenje uvjeta propisanih Dokumentacijom u odnosu na 

Upravitelja autocesta bit će ocijenjeno nakon podnošenja Zahtjeva 

za sudjelovanje za svakog Natjecatelja.  
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30% direktora. 

18. Sukladno Dokumentaciji, okolnosti iz članka 10.4.1 mogu se 

dokazati izjavom Natjecatelja danoj „prema obliku izjave priložene 

u Aneksu 2“. Također, i uvjet iz članka 10.4.6. dokazuje se 

izjavom Natjecatelja danoj „prema obliku izjave priložene u 

Aneksu 2“. Molimo Vas da potvrdite dokazuju li se oba uvjeta 

(okolnosti), tj. uvjet iz članka 10.4.1. i uvjet iz članka 10.4.6. 

jednom te istom izjavom Natjecatelja, a koju je potrebno sastaviti 

prema obrascu 2.D.1. Dokumentacije? 

Potvrđujemo da se ispunjenje oba uvjeta (okolnosti) iz Točke 10.4.1 i 

10.4.6 dokazuje pomoću jedne te iste Izjave Natjecatelja koja će biti 

navedena u Obrascu 2.D.1 Dokumentacije. 

19. Da li izjava o neovisnosti (Obrazac 2.D.2.) i Pismo podrške 

podizvoditelja (Obrazac 2.D.3.) mora biti izrađeno u posebnoj 

formi kao što je oblik javnobilježničkog akta ili potpis ovjeren od 

strane javnog bilježnika, ili je dovoljan potpis ovlaštene osobe 

podizvoditelja s pečatom (zajedno s apostilom) bez ovjere. 

 

U slučaju da se iskustvo u upravljanju i održavanju autocesta 

dokazuje putem iskustva stranih gospodarskih subjekata kao 

podizvoditelja Natjecatelja, molimo Vas da potvrdite da je dovoljan 

samo potpis ovlaštene osobe Natjecatelja odnosno ovlaštene 

osobe Zajednice natjecatelja.  

Izjava o neovisnosti (Obrazac 2.D.2.) i Pismo podrške (Obrazac 2.D.3.) 

mogu biti potpisani običnim potpisom, odnosno nije potrebna 

javnobilježnička ovjera potpisa.  

 

U skladu s Obrascem 2.D.3, Pismo podrške potpisat će i Natjecatelj (ili 

njegov Ovlašteni zastupnik) i ovlašteni predstavnik podizvoditelja.  

20. Molimo Vas da pojasnite treba li Obrazac 2.E.1. biti potpisan. 

 

Ako da, u kojoj formi: zahtijeva li se da bude potpisan u formi 

javnobilježničke isprave ili je dovoljna samo ovjera potpisa 

ovlaštene osobe ili je pak dovoljan samo potpis ovlaštene osobe 

bez ikakve javnobilježničke ovjere? 

 

U slučaju Zajednice natjecatelja, pod uvjetom da Obrazac 2.E.1. 

treba biti potpisan, zahtijeva li se da bude potpisan od strane 

ovlaštene osobe Natjecatelja ili od strane ovlaštene osobe 

Upravitelja autocesta imenovanog od strane Zajednice 

natjecatelja? 

Obrazac 2.E.1 ne mora biti potpisan.  

 

Natjecatelj ne smije navoditi netočne podatke u Zahtjevu za sudjelovanje. 

Natjecatelj će valjano potpisati Zahtjev za sudjelovanje i odgovarat će za 

istinitost i točnost svih dokumenata i podataka navedenih u Zahtjevu za 

sudjelovanje. 
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U slučaju da je Natjecatelj društvo kćer koje je osnovano u svrhu 

sudjelovanja u ovom Projektu, može li društvo majka Natjecatelja 

ili povezano društvo ili društvo za upravljanje društva majke 

potpisati Obrazac 2.E.1.? 

21. Je li potrebno da Obrazac 2.E.2. i 2.E.3. budu potpisani? Ako da, 

u kojoj formi? Zahtijeva li se da bude potpisan u formi 

javnobilježničke isprave ili je dovoljna ovjera potpisa ovlaštene 

osobe ili je pak dovoljan samo potpis ovlaštene osobe bez ikakve 

javnobilježničke ovjere? 

 

U slučaju da je Natjecatelj društvo kćer koje je osnovano u svrhu 

sudjelovanja u ovom Projektu, može li društvo majka Natjecatelja 

ili povezano društvo ili društvo za upravljanje društva majke 

potpisati Obrasce 2.E.2. i 2.E.3.? 

Obrazac 2.E.2 ne mora biti potpisan.  

 

Natjecatelj ne smije navoditi netočne podatke u Zahtjevu za sudjelovanje. 

Natjecatelj će valjano potpisati Zahtjev za sudjelovanje i odgovarat će za 

istinitost i točnost svih dokumenata i podataka navedenih u Zahtjevu za 

sudjelovanje. 

Ukoliko se Natjecatelj oslanja na preporuke matičnog ili povezanog 

društva, Obrazac 2.D.3 mora biti potpisan i od strane društva koje nudi 

preporuku i od stane Natjecatelja.  

22. Treba li Obrazac 2.F.1. biti potpisan? Ako da, u kojem obliku? 

Zahtijeva li se da bude potpisan u formi javnobilježničke isprave ili 

je dovoljna ovjera potpisa ovlaštene osobe ili je pak  dovoljan 

samo potpis ovlaštene osobe bez ikakve javnobilježničke ovjere?  

 

U slučaju da je Natjecatelj društvo kćer koje je osnovano u svrhu 

sudjelovanja u ovom Projektu, može li društvo majka Natjecatelja 

ili povezano društvo  ili društvo za upravljanje društva majke 

potpisati Obrazac 2.F.1.? 

Odgovarajuće se primjenjuje odgovor pod br. 21. 

23. U članku 9.3. Dokumentacije navodi „ Pet (5) preslika na svakom 

jeziku bit će potpisano na isti način kao i izvornik i svaka od njih 

bit će zatvorena u zasebnu omotnicu na kojoj će pisati „Preslika“.“ 

 

Znači li to da svaka od pet (5) preslika finaliziranog i potpisanog 

Zahtjeva za sudjelovanje treba biti dodatno potpisana tako da su 

u stvari potpisi na preslikama izvorni ili citirana rečenica znači da 

je potrebno podnijeti pet (5) preslika izvornika Zahtjeva za 

Predmetnih 5 kopija potrebno je napraviti od finaliziranog i potpisanog 

izvornika Zahtjeva za sudjelovanje, te će se one smatrati kopijama koje 

su potpisane na isti način kao i izvornik.  

 

 Potrebno je potpisati po jednu verziju na engleskom i jednu verziju 

na hrvatskom jeziku (nije dovoljno samo prevesti bilo koju potpisanu 

verziju). 
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sudjelovanje i da će se takve preslike smatrati preslikama 

potpisanima na isti način kao i izvornik? 

 

Sukladno članku 9.3. Dokumentacije, Natjecatelj mora podnijeti 

jedan (1) izvornik i pet (5) preslika na svakom jeziku (engleskom i 

hrvatskom): 

 Znači li to da obje verzije (i engleska i hrvatska) trebaju 

biti potpisane, odnosno, je li u slučaju engleskog izvornika 

dovoljno da takav dokument bude potpisan i samo 

popraćen ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik (ovjeren 

od strane ovlaštenog sudskog tumača)? 

 Trebaju li primjerci Zahtjeva za sudjelovanje na CD-u, biti 

priloženi svakom od primjeraka (tj. jednom izvorniku i pet 

preslika) ili se podnosi samo 1 CD koji sadrži oboje, i 

englesku i hrvatsku verziju Zahtjeva za sudjelovanje? 

 Treba li Zahtjev za sudjelovanje na CD-u biti zapravo 

skenirani izvornik uvezanog Zahtjeva za sudjelovanje ili je 

dovoljno da na CD-u bude samo skenirani neuvezani 

izvornik Zahtjeva za sudjelovanje (neuvezani, po 

stranicama)? 

 U slučaju da Natjecatelj ne koristi pečat u svojem 

poslovanju, molimo Vas da potvrdite da dokumenti ne 

trebaju uključivati (biti ovjereni) pečatom (uključujući i žig 

otisnut na poleđini dokumenta za ovjeru vrpce za 

povezivanje- vjerovnika) 

 Molimo Vas da pojasnite je li, u svezi sa 9.3. (ii) i (iv) 

Dokumentacije, potrebno priložiti englesku verziju 

hrvatskoj i obrnuto? 

 Kopija na CD-u mora biti priložena svakoj verziji (jednom izvorniku, 

kao i svakoj od 5 kopija).  

 

 Natjecatelj može skenirati neuvezani Zahtjev za sudjelovanjem na 

CD-u.  

 

 Potvrđujemo da, ukoliko Natjecatelj u svom poslovanju ne koristi 

službeni žig, dokumenti ne moraju biti snabdjeveni službenim žigom 

(uključujući žig za provjeru ponuditelja). 

 

 Nije potrebno priložiti engleske verzije u Zahtjevu za sudjelovanje 

na hrvatskom jeziku i obrnuto. 

 

 

24. U odnosu na odredbu članka 8.4 (podizvoditelji), molimo da 

odgovorite može li podizvoditelj Natjecatelja koji je prijavljen u 1. 

fazi postupka biti zamijenjen drugim podizvoditeljem u 2. Fazi 

postupka pod uvjetom da taj (novi) podizvoditelj također 

zadovoljava tehničke i financijske uvjete sposobnosti koji su 

Natjecatelj može zamijeniti bilo kojeg od svojih podizvoditelja u 1. fazi 

tijekom 2. faze, pod uvjetima da zamjena ne rezultira uklanjanjem 

podizvoditelja čija je sposobnost iskorištena za dokaz ispunjenja uvjeta 

sposobnosti u 1. fazi, da novi podizvoditelj zadovoljava relevantne uvjete 

sposobnosti i da je podnesena sva potrebna dokumentacija (npr. Pismo 
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navedeni u člancima 10.7.1., 10.7.2. i 10.2.3. (10.8.1.)? 
 

podrške). Natjecatelj mora ispunjavati uvjete sposobnosti tijekom cijelog 

postupka nadmetanja.  

 

 


