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REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA 

Jedinstveni upravni odjel  

52447 Vižinada,  Viž inada 18a  

Tel :052/446-425 Fax:052/446 -424  

e-mail:  opcina@vizinada.hr 

OIB:   72858320824 
  

KLASA: 363-01/21-01/04 

UR.BROJ: 2167/05-03-21-2 

Vižinada-Visinada, 02. veljače 2021.  godine  

 

Naručitelj, Općina Vižinada-Visinada OIB: 72858320824, sukladno članku 12. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 

bez PDV-a za nabavu roba i usluga (tzv. jednostavnu nabavu) nije obvezan provoditi postupke 

javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

Naručitelj će jednostavnu nabavu provesti u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju 

postupaka jednostavne nabave, KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ: 2167/05-02-17-1 od 

17. siječnja 2017. godine. 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA 

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE 

„DOBAVA, ZAMJENA I MONTAŽA RASVJETNIH TIJELA NOGOMETNOG 

IGRALIŠTA FABRIKA“ 

 

 

1. OPĆI PODACI 

1.1. PODACI O NARUČITELJU 

• Naziv, sjedište i adresa: Općina Vižinada-Visinada, Vižnada 18a, 52447 Vižinada 

• OIB: 72858320824 

• Telefon: 052/446-425 

• Fax: 052/446-424 

• Internetska stranica: www.vizinada.hr 

• E-mail adresa: opcina@vizinada.hr 
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1.2. PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU 

• Ime i prezime: Gordana Bottezar, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

• Telefon: 098/434-969 

• E-mail adresa: opcina@vizinada.hr 

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije 

i objašnjenja vezana uz dokumentaciju. Isti moraju biti dostavljeni isključivo na dokaziv način 

putem elektroničke pošte. Odgovori će biti javno objavljeni bez navođenja podataka o 

podnositelju upita na isti način kao i ovaj Poziv na dostavu ponuda. 

 

1.3. SUKOB INTERESA 

Sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj, Općina Vižinada-

Visinada, u smislu postojanja ili nepostojanja sukoba interesa, objavljuje da Naručitelj ne smije 

sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: 

• OPG Ferenac Antun, Brig 40, Brig, 52447 Vižinada, OIB: 86813659286 

• OPG Ferenac Karlo, Brig 40, Brig, 52447 Vižinada, OIB: 58942008284 

• Arman vitis d.o.o., Nardući 1a, Nardući, 52447 Vižinada, OIB: 31619868724 

• OPG Franc Arman, Nardući 5a, Nardući, 52447 Vižinada, OIB: 08140720956 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE  

 

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE 

• Predmet nabave: „Dobava, zamjena i montaža rasvjetnih tijela nogometnog igrališta 

Fabrika“ 

• Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave 

• Evidencijski broj nabave: JN-21/21 

• CPV oznaka predmeta nabave: 31500000-1 

• Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova 

• Oznaka grupa predmeta nabave: Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 

 

2.2. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 84.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 105.000,00 HRK 

sa PDV-om. 

 

2.3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  

Predmet nabave je dobava, zamjena i montaža rasvjetnih tijela (reflektora) nogometnog igrališta 

Fabrika, sa svim potrebnim radovima i materijalom iz troškovnika te sukladno svjetlo-

tehničkom proračunu, kako bi se dobili adekvatni uvjeti osvjetljenja nogometnog igrališta. 
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Sva projektno tehnička dokumentacija temeljem koje se provodi ovaj postupak nabave 

dostupna je kod naručitelja te je moguće zatražiti uvid u istu putem kontakt osobe zadužene za 

komunikaciju u ovom postupku nabave. 

 

2.4. TROŠKOVNIK 

Ponuditelj mora ispuniti izvorni troškovnik u skladu sa zahtjevima ovog Poziva na dostavu 

ponuda (PRILOG II). Troškovnik je sastavni dio Poziva. 

Ako ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz troškovnika, promijeni tekst ili količine navedene 

u troškovniku, takav će se troškovnik smatrati nepotpunim i nevažećim, a ponuda će biti 

odbijena.  

Ponuditelj dostavlja ponudu s jediničnom cijenom bez PDV-a, ukupnom cijenom po stavkama, 

ukupnom cijenom ponude bez PDV-a, posebno iskazanim iznosom PDV-a i ukupnom cijenom 

ponude s PDV-om.  

Jedinične cijene se navode s decimalnim brojem, s decimalnim zarezom i dva decimalna mjesta. 

Jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja 

ugovora. 

 

2.5. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Troškovniku koji je sastavni dio ovog 

Poziva.  

 

2.6. MJESTO IZVRŠENJA  

Mjesto izvršenja usluge odnosno, područje obuhvata predmetnih radova je nogometno igralište 

Fabrika, na k.č. 3435/1 k.o. Vižinada. 

 

2.7. ROK IZVRŠENJA  

S gospodarskim subjektom čija ponuda bude odabrana sklopiti će se Ugovor o izvođenju 

radova. Rok početka izvođenja radova biti će datum obostranog potpisa Ugovora o izvođenju 

radova, a rok za izvršenje je 30 kalendarskih dana od potpisa Ugovora. 

 

2.8. NAČIN PLAĆANJA 

Sredstva za provedbu predmeta nabave planirana su Proračunom Općine Vižinada-Visinada za 

2021. godinu.  

Obveza plaćanja prema ponuditelju izvršiti će se po izvršenju radova i predajom 

privremene/okončane situacije, a po ispostavljenom računu, i to u 2 obroka: 50% po izvršenju 

ugovora sukladno privremenoj/okončanoj situaciji i 50% u roku od 180 dana od 

okončanog obračuna i primopredaje radova. 

Naručitelj  će plaćanje vršiti temeljem privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku od 30 

odnosno 180 dana od dana kada ih je ovjerila ovlaštena osoba Naručitelja, odnosno okončanog 

obračuna i primopredaje radova, s time da se to odnosi samo na iznos koji je nesporan za 

plaćanje. 
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Situaciju ovjerava ovlaštena osoba Naručitelja. 

Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju isključivo e-račun, a sve sukladno Zakonu o 

elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). 

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Naručitelj 

od 1. srpnja 2019. godine zaprima, obrađuje i plaća isključivo e-račune sukladne EU normi 

(2014/55/EU).  

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (94/2018) e-račun mora biti 

sukladan europskoj normi koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. 

EN 16931-1:2017, Elektronički račun - 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata 

elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017. 

Naručitelj će sve račune, predračune, odobrenja i terećenja dostavljene u papirnatom obliku 

vratiti Pružatelju usluga/e. 

E-račun Naručitelj zaprima putem informacijskog posrednika te potvrđuje njegovo zaprimanje. 

Dan potvrde zaprimanja e-računa na strani Naručitelja smatra se danom zaprimanja računa.  

E-račun se nakon potvrde zaprimanja i kontrole prihvaća ako je ispravan ili odbija zbog 

netočnog sadržaja, uz mogućnost prosljeđivanja informacije o razlogu odbijanja. 

E-račun mora sadržavati broj Ugovora kod Naručitelja, opis posla, količinu posla,  jediničnu i 

ukupnu cijenu odnosno sve elemente propisane važećim zakonskim propisima. 

Avansno plaćanje je isključeno.  

 

3. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

Naručitelj će isključit ponuditelja iz ovog postupka nabave u sljedećim slučajevima: 

 

3.1. NEKAŽNJAVANJE 

 

1) ako je gospodarski subjekt 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 
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– 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., 

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) ako 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) ovoga stavka 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 gospodarski subjekt dužan je u sklopu ponude 

dostaviti Izjavu o nekažnjavanju (PRILOG IV). Izjavu daju osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sebe prema obrascima koji su 

sastavni dio ovog Poziva te ne smiju biti starija od 3 mjeseca od dana objave ovog poziva. 

 

Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke zatražiti izvadak 

iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra, ili ako to nije moguće, 
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jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Ako se u državi poslovnog 

nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti 

iz ove točke ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1. ove dokumentacije, 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. 

 

Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi 

zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju 

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

podugovaratelja. 

 

3.2. ISPUNJENJE OBVEZE PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I 

OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da 

gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj, ili 

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz 

postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili 

mu je odobrena odgoda plaćanja. 

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje vezane uz 

obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin ne izdaju traženi dokumenti, 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. 

Potvrda (ili jednakovrijedni dokument) odnosno izjava ne smiju biti stariji od 30 dana 

računajući od dana objave poziva na dostavu ponude. 

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

pojedinačno kao i za sve podugovaratelje u slučaju da gospodarski subjekt namjerava dio 

ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja. 
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4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI 

SPOSOBNOSTI) 

 

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 

Gospodarski subjekt je u svrhu dokazivanja svoje pravne i poslovne sposobnosti u sklopu 

dostave ponude obavezan dokazati da je sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, 

što dokazuje upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova 

poslovnog nastana.  

Gospodarski subjekt navedeno dokazuje dostavom sljedećih dokumenata: 

– Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se 

vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. 

Ako se navedeni dokumenti ne izdaju u državi nastana gospodarskog subjekta, gospodarski 

subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod i suglasnost iz ove 

točke mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri 

mjeseca računajući od dana objave ovoga poziva. 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata,  svi članovi zajednice gospodarskih subjekata 

obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ove točke. Sposobnost iz stavka 

1. ove točke potrebno je dokazati i za svakog podugovaratelja. 

 

4.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu iskustva i znanja potrebnih za 

izvršenje ugovora. 

Da bi gospodarski subjekt dokazao sposobnost za izvođenje predmetnih radova, mora dokazati 

da je izvršio najmanje jedan a maksimalno tri ugovora za slični predmet nabave čija 

pojedinačna vrijednost ako se radi o jednom ugovoru, odnosno zbrojena vrijednost ako se radi 

o najviše tri ugovora ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a).  

Gospodarski subjekt mora u sklopu ponude dostaviti Popis glavnih radova vezanih uz 

predmet nabave u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave (2021.) i tijekom tri 

godine koje prethode toj godini (2018.-2020.) minimalno u visini procijenjene vrijednosti 

nabave (bez PDV-a).   

Popis prethodno izvršenih radova sadrži naziv druge ugovorne strane, predmet ugovora, broj 

i datum ugovora, datum izvršenja ugovora i vrijednost ugovora bez PDV-a (PRILOG III). 

Popis radova kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova može sadržavati potvrdu druge 

ugovorne strane da su radovi uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno 

od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka. 

 

4.3. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH 

SUBJEKATA 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno 

dokazati uvjete sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1 ovog Poziva na 

dostavu ponuda, a uvjete tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2. Poziva na dostavu ponuda 

dokazuje bilo koji član zajednice gospodarskih subjekata. 
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5. ODREDBE O ZAJEDNICI PONUDITELJA I PODUGOVARATELJIMA 

 

5.1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA 

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o 

uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke 

o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu 

naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. 

U slučaju zajedničke ponude, gospodarski subjekti dužni su ispuniti i dostaviti Dodatak A. 

Ponudbenog lista u kojem mora biti navedeno koji će dio ugovora o obavljanju radova 

(predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. 

Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o 

obavljanju radova koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. 

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. 

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

ponudi. 

 

5.2. ODREDBE O PODUGOVARATELJU 

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja pruža usluge koje su neposredno 

povezane s predmetom nabave. 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o izvođenju usluga dati u podugovor 

jednom ili više podugovaratelja, tada je dužan ispuniti i dostaviti Dodatak B. Ponudbenog 

lista u kojem  mora navesti sljedeće podatke : 

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

gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja te ostale 

tražene podatke, i 

– navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet, količinu, vrijednost i 

postotni dio ugovora koji se daje u podugovor) 

Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podugovaratelj, naručitelj 

neposredno plaća podugovaratelju. 

Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno 

potvrdio. 

Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o izvođenju usluga mijenjati 

podugovaratelje za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja na izvršenje ugovora. 

Ako naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od 

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

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora od javnog naručitelja zahtijevati 

odobrenje za: 

– promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o pružanju usluga koji je prethodno dao 

u podugovor,  

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o pružanju usluga koji je prethodno dao u 

podugovor,  
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– uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 

vrijednosti ugovora o pružanju usluga neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora 

u podugovor ili ne. 

Ukoliko odabrani ponuditelj zatraži od naručitelja promjenu podugovaratelja ili uvođenje 

jednog ili više novih podugovaratelja, mora naručitelju dostaviti podatke (naziv ili tvrtka, 

sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, 

ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, predmet, količina, vrijednost podugovora i 

postotni dio ugovora o koji se daje u podugovor ) za novog podugovaratelja. 

Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet 

nabave izvršiti samostalno. 

 

6. PODACI O PONUDI 

Dostavljanjem ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete koji su propisani ovim Pozivom. Ukoliko 

ponuditelj u ponudi navede bilo kakve uvjete koji odstupaju od uvjeta propisanih ovim Pozivom 

ili su s istim u suprotnosti, ponuda će biti odbijena. 

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, 

Javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti Ugovor o 

pružanju radova zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata 

(potvrde, isprave, izvodi i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. 

 

6.1.  SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva te ne smije mijenjati 

ni nadopunjavati tekst Poziva. 

Ponuda treba sadržavati: 

- Prilog I. Ponudbeni list  

- Dodatak A. Ponudbenom listu – podaci o članovima zajednice ponuditelja (ukoliko 

je primjenjivo) 

- Dodatak B. Ponudbenom listu – podaci o podizvoditeljima (ukoliko je primjenjivo) 

- Prilog II. Troškovnik  

- Prilog III. Popis prethodno izvršenih radova 

- Prilog IV. Izjava o nekažnjavanju 

- Tražena dokazna dokumentacija: 

o potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta o nepostojanju poreznog duga 

o izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra 

 

6.2. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog Poziva.  

U slučaju kada dvije i više ponuda ima istu cijenu, Naručitelj će odabrati ponudu koja je ranije 

zaprimljena. 

 

6.3. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 
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6.4. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu 

ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čiji je rok kraći od zahtijevanog. Iz opravdanog razloga 

naručitelj može u pisanom obliku zatražiti produljenje roka valjanosti ponude, a ponuditelj će 

također u pisanom obliku produžiti rok valjanosti ponude.  

 

6.5. CIJENA PONUDE 

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokružena na dvije decimale i iskazuje 

se u kunama. Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave na način kako je to 

određeno u Troškovniku i Ponudbenom listu. 

Cijene stavki iz troškovnika su konačne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 

Ponuditelj je obvezan pri formiranju cijene uzeti u obzir sve troškove koje bi mogao imati kod 

izvršavanja ugovora. 

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se u Troškovniku i u Ponudbenom listu na mjestu 

predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu 

predviđenom za upis cijene bez PDV-a,  a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 

 

7. DOSTAVA PONUDA 

 

7.1.  NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA 

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, u zatvorenoj 

omotnici u Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada, Vižinada 18a, 52447 

Vižinada, neposredno ili putem pošte sa naznakom „Ne otvarati – ponuda za reflektore 

nogometnog igrališta Fabrika“. 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz ovog Poziva, a koje je potrebno 

dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Potrebno je dostaviti i sve 

tražene dokaze i priloge. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve 

vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. Ponuditelj može dostaviti samo 

jednu ponudu. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje 

dostavljene ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom 

da se radi o odustajanju od ponude.  

Nepotpune ponude neće se razmatrati. 

 

7.2. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 11.02.2021. godine do 11:00 sati.  

Ponuda se smatra pravodobnom ako pristigne na adresu naručitelja do roka za dostavu ponuda. 

Ponude pristigle nakon tog roka neće se razmatrati i vratit će se neotvorene ponuditelju. 
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7.3. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda će se održati u četvrtak, 11. veljače 2021. godine s početkom u 11:00 sati, u 

prostorijama Općine Vižinada-Visinada. Otvaranje ponuda nije javno. 

 

8. PENALI  

U slučaju da odabrani ponuditelj prekrši uvjete iz ponude temeljem kojih je ponuda odabrana, 

određuju se penali i to:  

- u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti u slučaju da radovi nisu izvršeni sukladno ponudi, 

- u iznosu od 5‰ ugovorene vrijednosti dnevno za svaki dan kašnjenja izvršenja 

ugovorenog roka izrade dokumenta, a najviše do 5% ugovorene vrijednosti. 

 

9. OSTALO 

Na osnovu prijedloga povjerenstva općinski načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o davanju suglasnosti za 

pokretanje postupaka javne nabave za dobavu i montažu rasvjetnih tijela nogometnog igrališta 

Fabrika od 24. veljače 2020. godine (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, 2/2020). 

Općinski načelnik može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na poziv 

za prikupljanje ponuda, bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.  

Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka nabave žalba nije dopuštena, već se 

može pokrenuti upravni spor.  

O rezultatima nabave, ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 30 dana od 

isteka roka za dostavu ponuda. U slučaju kad je u postupku nabave sudjelovao samo jedan 

ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana, obavijest se ne dostavlja. 

Općinski načelnik će pristupiti sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljima najkasnije u roku 

od osam (8) dana nakon dostave obavijesti o odabiru. Ukoliko se ponuditelj ne odazove na 

poziv za sklapanje ugovora u tom roku, naručitelj može promijeniti odluku o odabiru.  

U slučaju povećanja ili smanjena opsega poslova u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, 

sporazumno će se sačiniti aneks ugovora. 

 

10. POPIS PRILOGA 

a) Prilog I. Ponudbeni list  

b) Dodatak A. Ponudbenom listu – podaci o članovima zajednice ponuditelja (ukoliko 

je primjenjivo) 

c) Dodatak B. Ponudbenom listu – podaci o podizvoditeljima (ukoliko je primjenjivo) 

d) Prilog II. Troškovnik  

e) Prilog III. Popis prethodno izvršenih radova 

f) Prilog IV. Izjava o nekažnjavanju 

 

Pročelnica JUO-a 

Gordana Bottezar 

 

 


