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Zagreb, 09. siječnja 2019. godine
U postupku jednostavne nabave "Usluge angažmana stručnjaka za obavljanje pravnih poslova
u okviru financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014-2021 i financijskog
mehanizma Kraljevine Norveške 2014-2021.", evidencijski broj nabave: JN-16/18,
objavljenom 3. siječnja 2019. godine na web stranici naručitelja, Naručitelj bez odgađanja
stavlja na raspolaganje:
DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Gospodarski subjekt za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevao je dodatne informacije i
objašnjenja vezano uz Poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku javne nabave.
Slijedom navedenog, Naručitelj daje dodatne informacije i objašnjenja kako slijedi:
Pitanje:
„U javno objavljenom Pozivu na dostavu ponude, točnije Prilogu 1. Opis posla, navedeno je
sljedeće:
3.

LOKACIJA I TRAJANJE ZADATKA

3.1.
Početak zadatka: Gospodarski subjekt je obvezan početi sa izvršenjem ugovora po
potpisu istoga
3.2.

Trajanje zadatka: 12 mjeseci

3.3. Mjesto izvršenja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska 22, 10
000 Zagreb. Radno vrijeme je jednokratno i raspoređeno je na pet (5) radnih dana u tjednu, od
ponedjeljka do petka. Dnevno radno vrijeme traje osam (8) sati s početkom između 8 i 9 sati,
a završava od 16 do 17 sati (klizno radno vrijeme).
Vezano za citirani dio (a uzimajući u obzir i sadržaja ostataka Poziva), molimo pojašnjenje o
tome da li očekujete od odabranog stručnjaka za obavljanje pravnih poslova da bude fizički
prisutan u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU (Miramarska 22, Zagreb) u
cjelokupnom razdoblju trajanja zadatka od 12 mjeseci, svaki radni dan za cijelo radno vrijeme
Ministarstva (5 radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, dnevno 8 sati s početkom
između 8 i 9 sati, a završetkom od 16 do 17 sati (klizno radno vrijeme)?“
Odgovor:
Naručitelj je predvidio da stručnjak, koji će biti angažiran, bude fizički prisutan u
Ministarstvu tijekom trajanja ugovora za vrijeme uredovnog vremena, dakle pet dana u tjednu
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(ponedjeljak – petak) po osam sati, s mogućnošću dolaska između 8-9 i odlaska između 16-17
sati.
Pitanje:
„Naime, u pozivu je navedeno da je mjesto izvršenja ugovora sjedište Naručitelja u Zagrebu,
Miramarska 22 te je navedeno radno vrijeme (puno radno vrijeme).
Da li isto podrazumijeva da se pravni stručnjak uzima u radni odnos u trajanju od godinu dana
te će poslove obavljati puno radno vrijeme u nadležnom ministarstvu?
Da li pravni stručnjak preuzete poslove može obavljati izvan prostorija Ministarstva ili isti
prihvatom ponude i sklapanjem ugovora dobiva radno mjesto u trajanju od godinu dana u
ministarstvu?“
Odgovor:
Naglašavamo da je u predmetnom postupku nabave predviđeno sklapanje Ugovora o
uslugama pravnog stručnjaka za obavljanje zadataka za gore spomenute financijske
mehanizme između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i
odabranog gospodarskog subjekta. Odabrani gospodarski subjekt upućuje svog djelatnika na
rad u Ministarstvo tako da nema nikakvog sklapanja radnog odnosa između Ministarstva i
stručnjaka.
Nadalje, u Pozivu na dostavu ponuda je navedeno da pravni stručnjak preuzete poslove
obavlja unutar prostorija Ministarstva, za vrijeme uredovnog vremena institucije, pet (5)
radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka. Dnevno radno vrijeme traje osam (8) sati s
početkom između 8 i 9 sati, a završava od 16 do 17 sati (klizno radno vrijeme).

Za Naručitelja
SLUŽBA ZA NABAVU
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