
                              

            REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  

                
GRAD OPUZEN 

                  Jedinstveni upravni odjel 

 
Klasa:  340-09/15-01/01 

Urbroj: 2148/03-15-3 

Opuzen, 17. rujna 2015. godine 

 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

 

Grad Opuzen upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga za Izradu Projekta rekonstrukcije 

nerazvrstanih cesta na području Grada Opuzena. 

 

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) 

za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. 

bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o 

javnoj nabavi.  

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE  

Predmet nabave su usluge izrade Projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada 

Opuzena, sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.  

Predmet javne nabave detaljnije je opisan u Projektnom zadatku koji je sastavni dio ovog Poziva. 

Procijenjena vrijednost nabave: 199.500,00 kuna (bez PDV-a).  

Evidencijski broj nabave: 05/2015-BV. 

 

2. UVJETI NABAVE  

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:  

 način izvršenja: temeljem ugovora,  

 rok početka pružanja usluge: odmah po obostranom potpisu ugovora, 

 rok završetka pružanja usluge: 75 dana, 

 rok valjanosti ponude: 120 dana od  dana određenog za otvaranje ponude, 

 mjesto izvršenja: Opuzen, 

 rok, način i uvjeti plaćanja:    

 

Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenih računa za izvršene usluge prema 

cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, u roku 30 (trideset) dana od dana fakturiranja. Plaćanje se 

obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja. 

Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja 

ponuditelju bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost 

nabave. 

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, s 

naznakom "Račun za predmet nabave: Izrada Projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području 

Grada Opuzena“. 

 

3. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama; u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i  



popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude 

bez PDV-a, iznos  PDV-a, cijena ponude s PDV-om; za vrijeme trajanja ugovora cijena ponude je 

nepromijenjiva. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih 

uvjeta i  zahtjeva). 

 

4. ISKLJUČENJE PONUDITELJA 

 

4.1. Obvezni razlozi isključenja 

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima: 

 

4.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 

subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 

kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin 

osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak  256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), 

zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 

338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 

348.) iz Kaznenog zakona, 

4.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja 

navedenih obveza, 

4.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje gospodarski 

subjekt obvezan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta. 

Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne 

nabave. 

 

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 4.1. ove 

dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih 

podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za 

zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi 

službenu evidenciju. 

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, radi provjere okolnosti iz točke 4.1. 

ove dokumentacije za nadmetanje javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom 

roku dostavi važeći: 

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog 

subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog  

subjekta, ili 

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 

gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz alineje a), ili 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta 



osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta 

gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje  

a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 4.1.1. ove dokumentacije za nadmetanje. 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4 . 1 . 2 . ove dokumentacije za nadmetanje 

gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti: 

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od 

dana početka postupka javne nabave, ili 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se 

ne izdaje potvrda iz alineje a), ili 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 

strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim 

potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 (trideset) dana računajući od dana 

početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod 

alinejom a) ili jednakovrijedni dokument pod alinejom b). 

 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice 

pojedinačno. 

 

5. DOKAZI SPOSOBNOSTI: 

 

5.1. Pravna i poslovna sposobnost: 

 

5.1.1. Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u naprijed navedeni registar dokazuje se 

odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski 

subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti 

starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 

sposobnost. 

5.1.2. Ponuditelj mora u ponudi dokazati posjedovanje Suglasnosti za obavljanje stručnih 

geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“, broj 

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

 

Uz ovaj dokaz potrebno je priložiti Potvrdu o izdanoj suglasnosti koja ne smije biti starija od 3 (tri) 

mjeseca od dana početka postupka javne nabave. 

 

Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti 

član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora ponuditelj mora 

dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja. 

 

5.2. Financijska sposobnost: 

5.2.1. Dokaz o solventnosti koji se odnosi na glavni račun koji izdaje bankarska ili druga financijska 

institucija ne stariji od trideset dana računajući od dana početka postupka nabave. Ponuditelj mora 

priložiti BON-2, SOL-2 ili podatke o solventnosti kao dokaz da nema blokiran račun u posljednih 180 

dana. 

 

5.2. Tehnička i stručna sposobnost: 

Ponuditelj je obvezan dostaviti slijedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine tehničke i stručne  

sposobnosti: 

 

5.2.1. Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 

tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, s iznosom i datumom pružene usluge, te nazivom 



druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14) ili privatnog subjekta. 

Uz ovaj popis potrebno je priložiti potvrdu, u svojstvu glavnog izvršitelja, o uredno pruženoj usluzi iz 

najmanje 1-og (jednog) ugovora za izradu projektne dokumentacije izgradnje dionice ceste za koji je 

ishođena lokacijska i građevinska dozvola i to ceste duljine dionice minimalno 5 ( pet ) kilometra. 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke: 

- naziv i sjedište ugovornih strana 

- predmet ugovora 

- vrijednost ugovora 

- vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora 

- navod o uredno ispunjenim ugovorima. 

 

5.3.2. Ispravu o članstvu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (dokaz o upisu u Imenik 

ovlaštenih inženjera) za min. 2  ( dva ) dipl.ing.građ. s priloženim životopisom iz kojeg je vidljivo 

da ima najmanje 3 (tri) godine iskustva na poslovima projektiranja i/ili rekonstrukcije cesta. Uz 

ispravu i životopis potrebno je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka  ovjerenu od strane 

gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima 

koji su predmet ovog postupka nabave. 

 

5.3.3. Ispravu o članstvu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (dokaz o upisu u Imenik 

ovlaštenih inženjera) za min. 1 (jednog) dipl.ing.građ. s priloženim životopisom iz kojeg je 

vidljivo da ima najmanje 3 (tri) godine iskustva na poslovima projektiranja i/ili rekonstrukcije 

odvodnje (oborinska i/ili fekalna ) na cestama. Uz ispravu i životopis potrebno je priložiti izjavu, 

potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak 

zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave. 

 

5.3.4. ispravu o članstvu Hrvatske komore inženjera geodezije (dokaz o upisu u Imenik ovlaštenih 

inženjera) za min 1 (jednog) dipl.ing.geod. s priloženim životopisom iz kojeg je vidljivo da ima 

najmanje 3 (tri) godine iskustva na poslovima izrade geodetskih podloga za projektiranje cesta i/ili 

o d v o d n j e  i/ili izrade parcelacijskih elaborata za ceste i/ili odvodnju. Uz ispravu i životopis potrebno 

je priložiti izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji 

je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka 

nabave. 

 

5.3.5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade 

projekta – KOORDINATOR I, za minimalno jednu osobu, sukladno Pravilniku o zaštiti na radu 

na privremenim ili pokretnim gradilištima („Narodne novine“, broj 51/08) i Pravilniku o uvjetima i 

stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita 

(„Narodne novine“, broj 101/09 i 40/10) i životopis. 

Ukoliko na uvjerenju nije jasno navedeno sve što je traženo u ovoj točci, ponuditelji trebaju priložiti i 

rješenje. 

 

6. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE: 

6.1. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske 

garancije na prvi poziv. 

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno slijedeće: 

 da je korisnik garancije Grad Opuzen, 

 da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, 

bez prigovora, isplatiti iznos od 9.000,00 kn (devettisućakuna),  

 u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja 

neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, 

nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj 



nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i neovjerenoj preslici. 

Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. 

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s 

vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. 

Presliku jamstva potrebno je uvezati u ponudu kao i ostale stranice ponude. 

Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti ponuditelju neposredno 

nakon završetka postupka javne nabave. 

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. 

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa HR 0223400091830600004  model HR 68 s  

pozivom na broj 9016- OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu 

za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja. Dokaz o uplati novčanog pologa 

ponuditelj je dužan priložiti u ponudi. 

7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE  

Ponuda treba sadržavati: 

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),  

Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), 

Dokazi (traženi dokumenti), 

Jamstva.  

 

8. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, te se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje 

ili umetanje listova.  

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dio ovog Poziva na dostavu 

ponude, a koje je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 

Ponudbenom listu i Troškovniku prilažu se svi traženi dokazi sposobnosti.  

Grad Opuzen neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz 

ovog Poziva na dostavu ponude. 

 

Ponudu je potrebno dostaviti do 25. rujna 2015. godine (petak) do 10,00 sati.  

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: 

Grad Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen ili izravno u pisarnicu Grada Opuzena. 

Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja sa 

naznakom: ne otvaraj – ponuda za nabavu usluga na Izradi Projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta 

na području Grada Opuzena. 

 

Otvaranje ponuda održat će se 25. rujna 2015. godine (petak) u 10,00 sati u prostorijama Grada 

Opuzena. 

Otvaranje ponuda nije javno. 

 

9. OSTALO 

 Zajednica ponuditelja 

 

Dva ili više gospodarskih subjekata mogu podnijeti zajedničku ponudu.  

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. 

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. 

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, 

vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća 



svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako 

zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je 

solidarna. 

 

 Podizvoditelji 

 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više 

podizvoditelja, tada je dužan u ponudi navesti sljedeće podatke: 

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 

gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podizvoditelja, 

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u 

podugovor. 

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili 

pružene usluge. 

Odabrani ponuditelj mora svom računu priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno 

potvrdio.  

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj 

nabavi. 

 

Kontakt osoba: Nikolina Mrdalj, dipl.iur., tel. 020-671-139. 

    

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Grad Opuzen dostavit će ponuditeljima u roku od deset dana 

od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

Pročelnica 

 

Nikolina Mrdalj, dipl.iur. 


