
              
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA KARLOVAČKA 

    OPĆINA SABORSKO 

       OIB: 97869213325 

 

Klasa: 300-01/16-01/4 

Ur. broj: 2133/15-02-16-1 

Saborsko: 02.08.2016. 

 
  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  

U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE  

 

JAVNI NARUČITELJ:  

OPĆINA SABORSKO 

Saborsko, Senj 44 

OIB: 97869213325 

Tel. /faks: 047/801-602  

Internetska adresa: www.saborsko.hr  

Adresa e-pošte:  opcina-saborsko1@ka.htnet.hr  

Ev.br. nabave BN  3/2016 
 

Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za nabavu 

roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova 

procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne 

nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka nabave 

bagatelne vrijednosti koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.saborsko.hr. 

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

1.1. Predmet nabave je: Obnova i asfaltiranje cesta na području općine Saborsko 

1.2. Opis predmeta nabave: obnova i asfaltiranje cesta na području općine Saborsko prema 

troškovniku, sukladno troškovniku u prilogu B. ovog Poziva. 

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 298.000,00 kn bez PDV-a 

2. UVJETI NABAVE 

2.1. Rok izvršenja, 20. listopad 2016. godine  

2.2. Mjesto izvršenja: Općina Saborsko 

2.3. Rok valjanosti ponude: 60 dana 

http://www.brtonigla-verteneglio.hr/
mailto:opcina-saborsko1@ka.htnet.hr
http://www.saborsko.hr/


2.4. Rok, način i uvjeti plaćanja: Račun se po izvršenim radovima ispostavlja na adresu 

naručitelja, s naznakom „račun za predmet nabave: Obnova i asfaltiranje cesta na području 

općine Saborsko  „Naručitelj će predmet nabave platiti u roku 15 dana od dana ispostavljanja 

računa. 

2.5. Cijena ponude: Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se 

brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi 

i popusti. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu 

vrijednost te cijenu s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Cijena je nepromjenjiva 

tijekom trajanja ugovora. 

2.6. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena  

2.7. Razlozi isključenja ponuditelja:  

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave: 

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 

(»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.), 

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: 

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena 

za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca 

računajući od dana početka postupka nabave. – Obrazac izjave nalazi se u prilogu C 

ovog Poziva na dostavu ponuda. 

 



2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza 

nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne 

nagodbe), 

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: 

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući 

od dana početka postupka nabave, ili 

- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 

- 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 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi 

sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni 

dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. 

3. Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke pri dostavi gore navedenih dokumenata 

 

2.8. Dokazi sposobnosti ponuditelja:  

1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 

sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se navedeni izvodi 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. 

2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 

solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske 

dokumentacije BON2/SOL2. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u 

mogućnosti dostaviti navedeni dokument, on može dokazati financijsku sposobnost i 

bilo kojim drugim dokumentom čiju će prikladnost Naručitelj ocijeniti tijekom 

pregleda i ocjene ponuda. 

Minimalna razina financijske sposobnosti:Gospodarski subjekt mora dokazati da mu 

račun/računi u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran/i više od 7 (sedam) dana 

neprekidno, te ne više od 15 (petnaest) dana ukupno. Traženim dokazom ponuditelji 

moraju obuhvatiti period od bilo kojih 6 mjeseci unutar perioda od posljednjih 365 

dana prije dana određenog za dostavu ponuda. 

 



3. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne 

nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost 

radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao 

dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge 

ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. 

Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti 

provjeru istinitosti potvrde 

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: Potrebno je dostaviti potvrdu/e o izvršenju 

jednog ili više ugovora, istih ili sličnih kao što je predmet nabave, minimalne ukupne 

vrijednosti u visini procijenjene vrijednosti nabave. 

Dokumente iz točke 2.7. i 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda ponuditelji mogu 

dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 

elektroničke isprave. Naručitelj zadržava pravo prije potpisa ugovora zatražiti od 

odabranog ponuditelja izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata. 

 

2.9. Tražena jamstva: 

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:   

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od strane 

javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kn. Rok valjanosti jamstva mora biti najmanje 

do isteka valjanosti ponude. 

Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima iz članka 76. stavak 

1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, a to su: 

 odustajanje 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  

 nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

 

 

Jamstvo se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio 

ponude. 

Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. 

Novčani polog uplaćuje se u korist Općine Saborsko sa sljedećim podacima: 

IBAN:HR3725000091837800000 

Model: HR68  

Poziv na broj:7706-Vaš OIB 

Svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude - Obnova i asfaltiranje cesta na području  

  općine Saborsko 

 

 



3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

3.1. Ponuda treba sadržavati  

- popunjen ponudbeni list (u prilogu A. ovog Poziva na dostavu ponuda) 

- popunjen troškovnik (u prilogu B. ovog Poziva za dostavu ponuda) 

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz točke 

2.7. ovog Poziva na dostavu ponuda  

- dokazi sposobnosti ponuditelja iz točke 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda  

- traženo jamstvo iz točke 2.9. ovog Poziva na dostavu ponuda 

 

4. DOSTAVA PONUDA 

4.1. Način izrade ponude: Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili 

umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki 

dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice 

ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica 

ponude.  

 

4.2. Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: 

naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, i naznake ‘’ne otvaraj’’.  

 

4.3. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko 

4.4.  Rok za dostavu ponuda: 12.8.2016. do 11,00 h 

4.5.  Otvaranje ponuda: ne provodi se javno otvaranje ponuda 

5. OSTALO 

5.1. Pojašnjenje u vezi postupka za dostavu ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda, 

gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu 

ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor 

staviti na raspolaganje najkasnije tijekom trećeg dana prije dana u kojem istječe rok za 

dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom petog 

dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. 

5.2. Kontakt podaci osobe zadužene za pojašnjenja poziva za dostavu ponuda: Martina 

Božičević Badanjak, martina@opcina-saborsko.hr 

5.3. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju Naručitelj će dostaviti 

ponuditeljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik 

Marko Bićanić 

mailto:martina@opcina-saborsko.hr


PRILOG A  

PONUDBENI LIST 

NARUČITELJ 

Općina Saborsko 

Senj 44 

Saborsko 

 

PONUDITELJ  

Naziv  ponuditelja____________________________________________________________ 

Sjedište ponuditelja___________________________________________________________ 

OIB________________________________________________________________________ 

Broj računa__________________________________________________________________  

Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE)____________  

Adresa e-pošte_______________________________________________________________ 

Kontakt osoba ponuditelja______________________________________________________ 

Broj telefona___________________________Broj faksa_____________________________ 

 

Ponuda:  Obnova i asfaltiranje cesta na području općine Saborsko 

 

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost____________________________________ 

Iznos poreza na dodanu vrijednost______________________________________________ 

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost____________________________________ 

Rok valjanosti ponude_______dana 

 

U_____________________, dana___________________ 

 

 

 

  

 

 

___________________________ 

Pečat i potpis 



PRILOG B 

TROŠKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOG C 

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 

 

Ja________________________________________________________________________       

(ime i prezime, adresa, OIB) 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta  

________________________________________________________________________   

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski 

subjekt, nismo pravomoćno osuđeni 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 (»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.). 

 

U ______________, dana___________              MP          ____________________________ 

                                                                                           (potpis odgovorne osobe) 

 

 

 

 


