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1. Uvod 

Sukladno odredbi članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16– u daljnjem 

tekstu: ZJN 2016) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, javni 

naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni 

odabir  

gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  

staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  

najmanje pet dana. 

Naručitelj sukladno citiranoj odredbi ZJN 2016, objavljuje predmetne dijelove Dokumentacije 

o nabavi na   prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

2. Podaci o Naručitelju 

Naručitelj: OPĆINA KRIŽ 

Adresa naručitelja:  Trg Svetog križa 5, 10314 Križ 

OIB:     94115544733 

Telefon:   +385 1 2831510 

Adresa elektroničke pošte: info@opcina-kriz.hr  

Internetska adresa:  http://www.opcina-kriz.hr 

Odgovorna osoba Naručitelja:  Marko Magdić, struč.spec.oec. 

 

 

II.  PODACI O PREDMETU NABAVE 

3. Opis predmeta nabave 

Predmet nabave je izgradnja dječjeg vrtića, na k.č.br. 218/8 k.o. Križ (Križ, Ulica Josipa 

Čopora), sukladno Prilogu 1. Tehničke specifikacije.  

 

CPV oznaka predmeta nabave: 

 45214100-1  Radovi na izgradnji zgrada za dječji vrtić 

 

Radovi koji su predmet nabave će se izvoditi sukladno Prilogu 1. Tehničkoj specifikaciji koja 

čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi, odnosno iskazane količine u tehničkoj 

specifikaciji su informativne i ne obvezuju Naručitelja ni na koji način. Naručitelj naručuje 

gradnju građevine po principu ''ključ u ruke''.  

Za predmetni zahvat izrađen je glavni projekt zajedničke oznake 16_033 od 02.07.2017. 

godine, glavni projektant Tihomil Matković, dipl.ing.arh, Mapa 1-6. Temeljem navedenog 

glavnog projekta je ishođena građevinska dozvola, izdana od Upravnog odjela za prostorno 

mailto:info@opcina-kriz.hr
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uređenje, gradnju i zaštitu Zagrebačke županije- Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, 

Ispostava Ivanić- Grad, Klasa: UP/I-361-03/17-017/000030, Urbroj: 238/1-18/2-17-0007 od 

12. travnja 2017. godine.  

U smislu ove Dokumentacije o nabavi predmet nabave obuhvaća izvedbu građevinskih i 

drugih radova kojima se gradi nova građevina do potpune gotovosti. 

 

4. Tehnička specifikacija 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je 

iskazana u projektno-tehničkoj dokumentaciji, te Prilogu 1. Tehničkoj specifikaciji, koji čine 

sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. 

Izvođač se obvezuje izvesti radove po odredbi ''ključ u ruke'' sukladno članku 630. Zakona o 

obveznim odnosima, a sukladno Prilogu 1. Tehničkoj specifikaciji, temeljem kojeg će izvoditelj 

biti dužan izvesti sve radove potrebne za izgradnju i uporabu građevine. Odredba ''ključ u 

ruke'' znači obvezu odabranog ponuditelja, da izvede sve radove i za njih vezane usluge, 

isporuči i ugradi sve materijale i opremu potrebnu za izgradnju građevine kao cjelovitog i 

funkcionalnog objekta s ishođenjem uporabne dozvole  te obuhvaća i vrijednost svih 

nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu 

cijenu. 

Naručitelj je slobodno i bez ograničenja projektno- tehničku dokumentaciju stavio na 

raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH. 

 

 

III. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I DOKUMENTI 

KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA 

ISKLJUČENJE 

Gospodarski subjekti u ovom postupku nabave u svojim ponudama dostavljaju Europsku 

jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (dalje u tekstu: *ESPD) koja se sastoji od ažurirane 

formalne izjave gospodarskog subjekta kao preliminarnog dokaza kojim se zamjenjuju 

potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe.  

U postupku pregleda i ocjene dostavljenih ponuda, javni naručitelj može izvršiti provjeru 

ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu te u tu svrhu zatražiti da u 

primjerenom roku dostavi ažurirane potvrde i popratne dokumente kojima ponuditelj 

dokazuje istinitost podataka navedenih u obrascu ESPD  i/ili obratiti se izdavatelju 

dokumenta i/ili nadležnim tijelima.  

Odredbe iz ovog poglavlja III. OSNOVE ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA, utvrđuju 

se: 

 u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice 
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gospodarskih subjekata pojedinačno, 

 ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u 

podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog podugovaratelja 

pojedinačno, 

 ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za 

svakog  subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja pojedinačno. 

 

5. Obvezne osnove za isključenje gospodarskih subjekata 

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave: 

5. sukladno odredbi članka 251. stavka 1. ZJN 2016 ako u bilo kojem trenutku tijekom 

postupka javne nabave utvrdi da: 

1. je gospodarski subject koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 

nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 

presudom osuđena za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

b) korupciju, na temelju 

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. 

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje 

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita 

za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), 

članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,  

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

c) prijevaru, na temelju 

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. 

(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 
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50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za 

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog 

zakona 

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 

(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 

77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 

110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 

152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), 

 

ili 

 

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili 

nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske 

pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove 

Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, 

obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 

2014/24/EU. 

 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti iz  ove točke, gospodarski subjekt u 

ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi 

(dalje: ESPD) i to:  

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i to 

za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 
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(npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, 

uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 

elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom 

jeziku. 

 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni 

naručitelj će zahtijevati od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u 

primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili 

dokaza. 

 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje 

iz  ove točke Dokumentacije o nabavi: 

 

1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije 

moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin,  

2. ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve 

okolnosti obuhvaćene ovom točkom Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti 

zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu 

dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne 

sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u 

državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

 

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od 

gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 

dana. 

 

6. sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016ako utvrdi da gospodarski subjekt nije 

ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje:   

 u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili 

 u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema 

poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

 

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno 

posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
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Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u 

ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to:  

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili  

doprinosa za socijalno osiguranje) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 

sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne 

dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima 

komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj će 

zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 

sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće, kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove 

točke gospodarskog subjekta: 

1. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za 

isključenje. 

2. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi 

dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom 

Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako 

izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s 

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 

subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

 

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od 

gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 

 

7. Ostale osnove za isključenje gospodarskih subjekata  

 

Javni naručitelj isključit će sukladno odredbi članka 254. stavka 1.  ZJN 2016 gospodarskog 

subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi: 
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6.1  da je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je 

nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako 

njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s 

vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj 

istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim 

zakonima i propisima,  

 

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 6.1.), gospodarski 

subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to: 

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima 

interesa ili poslovnim prekršajem) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu prihvatiti sljedeće 

kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz ove točke: 

 Izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u 

državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje 

osnove za isključenje iz točke 6.1 odnosno članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN‐ a 2016.    

 Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne izdaju dokumenti iz 

točke 6.1 ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti opisane točkom 6.1 odnosno člankom 

254.stavka 1. točke 2. ZJN‐ a 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, 

ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s 

ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. 

6.2 da može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt 

kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, 

 

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dostavlja: 

Ispunjen obrazac ESPD (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 

insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajima) za sve gospodarske 

subjekte u ponudi.  

 

Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt ne treba dostavljati 

nikakve dokumente, već  će postojanje, odnosno odsustvo istih okolnosti Naručitelj utvrditi 

samostalno. Naime, postojanje teškog profesionalnog propusta i okolnosti koje ukazuju na 

isto dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. 



     EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/2017 

 

Predmet nabave:  izgradnja dječjeg vrtića  

Dokumentacija o nabavi NACRT- JAVNO SAVJETOVANJE 9 

6.3 da gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom 

provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili 

prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid 

tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija, 

 

6.4.  da se sukob interesa u smislu poglavlja 8. Glave III. Dijela prvog ZJN 2016 

ne može učinkovito ukloniti drugim, manje drastičnim mjerama,  

 

6.5.  da je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica 

pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za 

isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako 

je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente  

 

6.6.  da je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na 

postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka 

koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je 

iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni 

utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta 

ili dodjele ugovora. 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 6.3.-6.6. gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja: 

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 

insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na 

gore navedene osnove za isključenje), za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

 

8. Odredbe o samokorigiranju 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 5.1. a sukladno 

članku 251. stavku 1. ZJN 2016, i točke 6. a sukladno članku 255. ZJN 2016, može javnom 

naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost 

bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. 

 

Poduzimanje mjera u smislu ove točke gospodarski subjekt dokazuje: 

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju 

plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom 

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja 

činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom 

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja 

daljnjih kaznenih djela ili propusta. 
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Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne 

okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili 

neprihvaćanja mjera. 

 

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je 

ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene. 

 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz 

članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana 

pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. 

 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz 

članka 254. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja. 

 

IV.  KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 

Gospodarski subjekti dokazuju svoju:  

 sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,  

 ekonomsku i financijsku sposobnost, 

 tehničku i stručnu sposobnost,  

sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi. 

Za potrebe utvrđivanja svih okolnosti iz glave IV. ove Dokumentacije o nabavi - Kriteriji 

za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja ispunjeni ESPD obrazac i to: 

Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α: Opći navod za sve kriterije 

za odabir. 

 

Napominje se da pritom gospodarski subjekt ne treba ispunjavati ni jedan drugi odjeljak 

dijela IV. ESPD obrasca za sve gospodarske subjekte u ponudi. 

 

9. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

9.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi 

poslovnog nastana gospodarskog subjekta. 

 

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili 

drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana. 
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Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 

sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne 

dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima 

komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, 

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 

5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

Dokument kojim ponuditelj  koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje 

ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je: 

 izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi 

članici njegovog poslovnog nastana.  

 ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti 

ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom 

ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja 

s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

 

10. Ekonomska i financijska sposobnost 

Javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi određuje uvjete ekonomske i financijske 

sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju ekonomsku i financijsku 

sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti ekonomske i financijske 

sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.  

 

10.1. Minimalni godišnji promet u području koje je obuhvaćeno 

predmetom nabave  

Minimalna razina financijske i ekonomske  sposobnosti:  

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov prosječni godišnji 

promet u području obuhvaćenim predmetom nabave u posljednje tri dostupne financijske 

godine jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave.  

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 

sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne 
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dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima 

komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, 

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 

5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. 

 

Dokument kojim ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje 

ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je: 

Izjava o prosječnom godišnjem prometu gospodarskog subjekta u području obuhvaćenim 

predmetom nabave, u posljednje tri dostupne financijske godine (2014., 2015. i 2016. godini). 

Izjava se daje na obrascu koji sastavlja sam gospodarski subjekt na temelju financijskih 

izvješća i knjigovodstvenih evidencija gospodarskog subjekta.  

Sukladno članku 276. ZJN 2016, ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih 

subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, 

Naručitelj zahtijeva njihovu solidarnu  odgovornost za izvršenje ugovora. 

 

10.2. Informacije o godišnjim financijskim izvješćima  

Minimalna razina financijske i ekonomske  sposobnosti:  

Ponuditelj mora dokazati da njegov nije bio u blokadi više od 7 (sedam) dana neprekidno, a 

ne više od 15 (petnaest) dana ukupno u prethodnih šest (6) mjeseci.   

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 

sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne 

dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima 

komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, 

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 

5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza. 

Dokument kojim ponuditelj  koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje 

ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je: 

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta na primjer SOL – 2 ili BON - 2, ili drugi dokument.  
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11. Tehnička i stručna sposobnost 

 

Javni naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti 

kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju predmetnu sposobnost potrebnu za 

izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz 

predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.  

12. Iskustvo sukladno odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora 

 

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti:  

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u svojstvu izvođača uredno izvršio: 

 najmanje jedan a najviše tri ugovora koji se može usporediti s istim ili sličnim 

radovima kao što je predmet nabave, a čija je kumulativna vrijednost  najmanje 

jednaka ili veća  od procijenjene vrijednosti nabave. Pod sličnim radovima 

podrazumijeva se izgradnja i opremanje objekata javne namjene izgrađenih po 

sistemu modularne gradnje. Ugovor(i) kojim se dokazuje ovaj uvjet mora biti 

završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017.) i tijekom 5 

(pet) godina koje prethode toj godini (2012.- 2016.). 

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima 

sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne 

dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima 

komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, 

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 

5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

Dokument kojim ponuditelj  koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje 

ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je: 

 popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 

pet godina koje prethode toj godini, 

 potvrdu druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova iz 

izvršenog ugovora. 

Potvrda treba sadržavati:  

 naziv i sjedište druge ugovorne strane, 
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 naziv i sjedište izvođača, 

 naziv ugovora 

 popis izvedenih radova obuhvaćenih ugovorom, 

 vrijednost radova bez PDV-a, 

 datum i mjesto izvođenja radova, 

 navod o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova iz izvršenog ugovora 

 potpis druge ugovorne strane. 

U Popisu ugovora, mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom 

slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije u HRK  

koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan slanja na objavu ove 

Dokumentacije o nabavi. U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na 

deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti 

koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u 

Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec kolovoz 2017. 

 

13. podaci (popis) tehničkih stručnjaka, neovisno o tome pripadaju li izravno 

gospodarskom subjektu, koji će sudjelovati u izvršenju ugovora 

 

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: 

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora angažirati 

sljedeće stručnjake: 

 Stručnjak 1- ovlašteni voditelj građenja/radova građevinske ili arhitektonske struke 

koji ispunjava uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 

gradnje, 

 Stručnjak 2- ovlašteni voditelj građenja/radova strojarske struke koji ispunjava uvjete 

iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, 

 Stručnjak 3- ovlašteni voditelj građenja/radova elektorotehničke struke koji ispunjava 

uvjete iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, 

 Stručnjak 4- ovlaštena osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja 

ispunjava uvjete sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o 

uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova 

državne izmjere i katastra nekretnina, 

 Stručnjak 5- ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer samostalno u vlastitom uredu ili 

zajedničkom uredu ili pravna osoba koja je registrirana za djelatnosti projektiranja i 

koja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili 

ovlaštenog inženjera, sukladno članku 19 . Zakona o poslovima i djelatnostima 

prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78 /15).  
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Najmanje jedan od imenovanih stručnjaka od Stručnjaka 1., 2. I 3. treba biti voditelj građenja, 

sukladno članku 26. stavku 3. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera  u 

graditeljstvu i prostornom uređenju. 

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za 

pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj 

dokumentaciji o nabavi (ESPD) kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim 

podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u 

popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim 

sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, 

Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 

5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza. 

 

Dokument kojim ponuditelj  koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dokazuje 

ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta je: 

 

Za Stručnjaka 1., 2. i 3.: 

1. životopis iz kojeg je vidljivo da posjeduje radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u 

struci i da je radio na najmanje 2 (dva) gradilišta na kojima su se izvodili isti ili slični 

radovi kao što je predmet ovog postupka javne nabave, 

2.  

a)  potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencije ili zbirke isprava) nadležne 

Hrvatske komore da je predloženi stručnjak-ovlašteni voditelj građenja ili ovlašteni 

voditelj radova aktivni član te Komore, da protiv njega nije izrečena mjera zabrane 

obavljanja poslova i njegova tvrtka zaposlenja, 

ili 

b) Potvrdu o upisu u evidenciju ovlaštenih stranih osoba nadležne Hrvatske komore, 

ili 

c) Potvrdu o članstvu ili EU potvrda odgovarajuće nadležne komore zemlje poslovnog 

nastana, uz koju potvrdu, ponuditelj mora dostaviti Izjavu, koju daje osoba koja je 

ovlaštena za zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će po 

sklapanju Ugovora dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju 

stranih ovlaštenih osoba, 

ili 

d) Potvrdu o predanom (potpunom ili nepotpunom) Zahtjevu za obavljanje regulirane 

profesije odgovarajuće struke u Republici Hrvatskoj.  Uz navedenu potvrde, ponuditelj 

mora dostaviti Izjavu, koju daje osoba koja je ovlaštena za zastupanje pravne osobe, 

kojom se pravna osoba obvezuje, da će po sklapanju ugovora, dostaviti potvrdu 

nadležne Hrvatske komore o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba. 
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Ukoliko najpovoljniji ponuditelj dostavi izjave iz točaka c) ili d), a Naručitelju do potpisa 

ugovora ne dostavi potrebne dokumente kako se u izjavama obvezao, smatrat će se da je 

odustao od ponude.  

 

Za Stručnjaka 4: 

a) Važeće Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova 

sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i 

Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje 

poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) koju je 

izdala Državna geodetska uprava Republike Hrvatske i koja pokriva stručne 

geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave, 

ili 

b) Strana   pravna   osoba   sa   sjedištem   u   državi   ugovornici   Ugovora   o   

Europskom ekonomskom prostoru (EU, Norveška, Lihtenštajn i Island) može u 

Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove putem podružnice: 

Važeće Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o 

davanju suglasnosti za trajno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno 

Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o 

uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova 

državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) i koja pokriva stručne 

geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave 

c) Strana   pravna   osoba   sa   sjedištem   u   državi   ugovornici   Ugovora   o   

Europskom ekonomskom prostoru (EU, Norveška, Lihtenštajn i Island) može u 

Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove: 

Važeće Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske odlučuje o 

davanju suglasnosti  za  privremeno  ili  povremeno obavljanje  stručnih  geodetskih  

poslova  sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 

56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za 

obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) i 

koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave, ili 

Izjava, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, 

kojom se gospodarski subjekt obvezuje, da će po sklapanju ugovora Naručitelju 

ishoditi i dostaviti Rješenje kojim Državna geodetska uprava Republike Hrvatske 

daje suglasnost za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova 

i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave, 

ili 

d) Strana osoba koja ima sjedište u državi koja nije ugovornica Ugovora o Europskom 

ekonomskom prostoru ima pravo u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske 

poslove, pod pretpostavkom uzajamnosti, uz ispunjenje svih uvjeta koji su, sukladno 

Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13), propisani 

za strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom 

ekonomskom prostoru:  Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za 

zastupanje pravne osobe, kojom se pravna osoba obvezuje, da će u slučaju 

postojanja pretpostavke uzajamnosti i u slučaju da će njezina ponuda biti odabrana, 

a po sklapanju ugovora, dostaviti: Rješenje kojim Državna geodetska uprava 

Republike Hrvatske odlučuje o davanju suglasnosti za trajno/privremeno ili 
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povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju 

geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i 

mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne 

izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) i koja pokriva stručne 

geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.  

 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj dostavi izjave iz točaka c) ili d), a Naručitelju do potpisa 

ugovora ne dostavi potrebne dokumente kako se u izjavama obvezao, smatrat će se da je 

odustao od ponude.  

 

Za Stručnjaka 5: 

a) Za potrebe obavljanja djelatnosti projektiranja pravna osoba sa sjedištem u Republici 

Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja. Ovaj uvjet se 

dokazuje dostavom odgovarajućeg izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog 

odgovarajućeg registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski 

subjekt registriran za obavljanje djelatnosti projektiranja odnosno u kojem pod 

predmetom poslovanja mora biti upisana djelatnost projektiranja. 

b) sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN 78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a 

(Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost projektiranja 

može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je 

prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome 

obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja izjavom u 

pisanom obliku. Uz izjavu, strani ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: 

pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je osigurana od 

odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim 

osobama. U tu svrhu strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici 

Europskog gospodarskog prostora dostavlja odgovarajući dokument iz kojeg mora biti 

vidljivo da u zemlji poslovnog nastana može obavljati djelatnost projektiranja. 

c)  Sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN 78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a koja 

obavlja djelatnost projektiranja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost 

pod istim uvjetima kao pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa 

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim 

posebnim propisima. Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno 

obavljanje djelatnosti projektiranja u Republici Hrvatskoj, u slučaju da njegova ponuda 

bude odabrana, dužna je Naručitelju najkasnije u roku do 15 dana od dana izvršnosti 

Odluke o odabiru dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima 

i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15). 

d) Sukladno članku 71. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN broj 78/15) strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi 

obavlja djelatnost projektiranja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom 

uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa Zakonom o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim 

propisima. Uvjet uzajamnosti iz dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske i 

države sjedišta strane pravne osobe provjerava Naručitelj u postupku pregleda i ocjene 

ponuda. Pretpostavka uzajamnost ne primjenjuje se na državljane države članice Svjetske 
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trgovinske organizacije WTO). Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno 

obavljanje djelatnosti projektiranja u Republici Hrvatskoj, u slučaju da njegova ponuda 

bude odabrana, dužna je Naručitelju najkasnije u roku do 15 dana od dana izvršnosti 

Odluke o odabiru dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima 

i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15). 

 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj dostavi izjave iz točaka c) ili d), a Naručitelju do potpisa 

ugovora ne dostavi potrebne dokumente kako se u izjavama obvezao, smatrat će se da je 

odustao od ponude.  

 

 

14. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

 

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Re

d.b

r. 

Kratica 

kriterija 
Kriterij 

Max. 

broj 

bodov

a 

Relativni 

ponder 

1. BB1 Cijena ponude 90 90% 

2. BB2 
Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku 
10 10% 

 BBn Maksimalni broj bodova 100  

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda s ukupno najvećom ocjenom, dobivenom iz zbroja svih 

kriterija. 

BBn= BB1+BB2 

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane na temelju kriterija za odabir pobude, 

Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

14.1. Kriterij cijene ponude 

Predmetni kriterij određuje se temeljem cijene prihvatljive ponude, bez PDV-a, iskazane u 

Ponudbenom listu. 

Maksimalan broj bodova: 90 bodova. 
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Vrijednosni kriterij: najniža cijena ponude bez PDV-a ostvarit će maksimalan broj 

bodova.  

Bodovna vrijednosti ponuda drugih ponuditelja će se određivati korištenjem sljedeće 

formule:  

                            Najniža ponuđena cijena 

Broj bodova=  ------------------------------------ x 90 

                                 Cijena ponude 

14.2. 11.2. Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku 

 

Minimalni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi:  

 za bitne (temeljne) zahtjeve za građevinu sukladno zakonskim propisima- 10 godina,  

 za ostale radove 2 (dvije) godine,   

 za ugrađenu opremu sukladno garanciji proizvođača opreme.  

 

Zakon o obveznim odnosima, u članku 633., navodi da izvođač odgovara za nedostatke 

građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti 

nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova. U svezi sa 

navedenim, ostali radovi, u smislu ove Dokumentacije o nabavi, odnose se na sve druge 

radove koji nisu obuhvaćeni predmetnim člankom Zakona o obveznim odnosima. 

 

Maksimalan broj bodova: 10 bodova. 

 

OPIS: Duljina roka na koji se ponuditelj obveže dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka 

u jamstvenom roku  mora biti minimalno na rok od 24 mjeseca, a najduže u trajanju od 84 

mjeseci.  

   

Vrijednosni kriterij:   ponuda koja ima ponuđen najdulji jamstveni rok za otklanjanje 

nedostataka, dobit će maksimalni broj bodova, i to kako slijedi:  

 

trajanje jamstva u mjesecima broj bodova 

24-36 1 

37-48 3 

49- 60 5 

61- 72 7 

73-83 9 

84 10 
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15. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim 

pravilima  

Ukoliko bude odabrana ponuda gospodarskog subjekta sa sjedištem u drugoj državi koji ne 

posjeduje potrebna odobrenja/suglasnost za izvođenje ugovora ili dijela ugovora i nije član 

određene organizacije prema propisima Republike Hrvatske, izvoditelj će biti obvezan 

pravovremeno, prije potpisa ugovora (najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti 

Odluke o odabiru), sukladno propisima Republike Hrvatske, ishoditi odobrenja/suglasnosti 

nadležnih institucija kako bi mogao izvršavati ugovor ili dio ugovora iz predmetnog postupka 

nabave u Republici Hrvatskoj, sukladno propisanim zahtjevima iz ove Dokumentacije o 

nabavi.  

Ukoliko u propisanom roku gospodarski subjekt ne ishodi potrebna odobrenja/suglasnosti 

smatrati će se da je odustao od ponude te će biti naplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.  

15.1. Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti 

građenja u Republici Hrvatskoj, dužna je dostaviti dokaz o postupanju sukladno 

članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 

78/2015). 

15.2. Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje stručnih 

geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je 

Naručiteljupo potpisu ugovora,a u primjerenom roku koji odredi Naručitelj,dostaviti 

dokaz o postupanju sukladno članku 17. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti 

(NN 152/08, 61/11 i 56/13). 

15.3. Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti 

projektiranja u Republici Hrvatskoj, dužna je dostaviti dokaz o postupanju sukladno 

članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 

78/2015). 

15.4. U svrhu praćenja rokova izvođenja, Izvođač je dužan prije pristupanja izvođenju 

ugovorenih radova, a najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana 

potpisa ovoga ugovora, izraditi projekt organizacije gradilišta sa detaljno razrađenim 

terminskim i financijskim planom izvedbe ugovorenih radova za sve aktivnosti koje se 

planiraju u tijeku izgradnje građevine. Detaljni terminski plan mora biti prihvaćen i 

ovjeren od strane predstavnika naručitelja i glavnog nadzornog inženjera. 

 

 


