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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

  

 

 

Klasa: 404-01/17-02/06 

Urbroj: 2169/02-02-17-01 

Lopar, 02.03.2017. 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

U POSTUPKU NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

 

Zemljani radovi – iskop platoa K3-1 u radnoj zoni „Sorinj“ 

NBV-06/17 

 

 U skladu s Pravilnikom o postupku nabave bagatelne vrijednosti, Općina Lopar objavljuje ovaj 

Poziv na dostavu ponude.  

 

 Gospodarski subjekti koji podnesu svoju Ponudu za ovu nabavu i ispune uvjete iz točke 5. ovog 

poziva i dokažu da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja, kao i svoju sposobnost u ovom 

postupku nabave, njihova Ponuda će biti rangirana prema kriteriju za odabir, a to je najniža cijena, 

prema kojemu će se donijeti Odluka o odabiru ili poništenju. 

 

 Rok za dostavu ponuda je 7 dana od slanja ovog Poziva na dostavu ponude, odnosno do 

09.03.2017. godine. 

 

1. PODACI O NARUČITELJU 

Naziv naručitelja:  OPĆINA LOPAR 

Sjedište:   Lopar 289a, Lopar 

OIB    55776600209 

Broj telefona:   051/775-593 

Broj telefaksa:  051/775-597 

URL:    www.opcina-lopar.hr 

e-mail:    tajnik@opcina.lopar.hr 

 

kontakt osoba za komunikaciju s ponuditeljima: 

Ime i prezime:  Marijana Protulipac Tomičić 

e-mail:   mptomicic@opcina.lopar.hr 

 

 

 

 

OPĆINA LOPAR 

Općinski načelnik 

http://www.opcina-lopar.hr/
mailto:tajnik@opcina.lopar.hr
mailto:mptomicic@opcina.lopar.hr
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE: 

Opis predmeta nabave: zemljani radovi, iskop platoa oznake K3-1 u radnj zoni Sorinj prema 

projektu uređenja platoa i troškovniku. Svu projektnu dokumentaciju moguće je dobiti na 

uvid u Općini Lopar svakim radnim danom od 8:00 do 11:00 sati. 

 

3. UVJETI NABAVE 

 

Procijenjena vrijednost nabave:  265.000,00 kuna 

Rok izvođenja radova:   180 dana od potpisivanja ugovora 

Način plaćanja:    30 dana od ovjere zaprimljenog računa/situacije  

 

4. PODACI O PONUDI I NAČINU DOSTAVE PONUDA 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane 

ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane 

uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude. 

 rok za dostavu ponude:  ponudu je potrebno dostaviti do četvrtka, 09. ožujka 2017.  godine do 

12:00 sati. Ponude koje pristignu na navedenu adresu nakon roka ili su nepotpune neće se 

razmatrati. 

 način dostave ponude:  ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici u Općinu 

Lopar neposredno ili putem pošte sa naznakom „Ne otvarati – ponuda za zemljane radove – 

iskop platoa K3-1 u radnoj zoni „Sorinj“, NBV-06/17“ 

 mjesto i vrijeme otvaranja ponuda: otvaranje ponuda će se održati u četvrtak, 09. ožujka 2017. s 

početkom u 12:00 sati, u prostorijama Općine Lopar. Otvaranje ponuda nije javno.  

 

Način određivanja cijene ponude 

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije 

decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku  i ponudbenom 

listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i ukupna cijenu s PDV-om). 

 

Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika. 

 

Cijena ponude piše se brojkama. 

 

Cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste. 

 

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na 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. 

 

Cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Isključuje se klizna skala i sve 

promjene cijena. 

Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema  skrivenih 

troškova u ponudi. 
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Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam. 

Valuta ponude 

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama. 

Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Sastavni dijelovi ponude: 

Ponuda mora sadržavati: 

 Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Dokazi: 
- Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar 

države sjedišta natjecatelja. 

Kao dokaz svog upisa u smislu ove točke ponuditelj je dužan priložiti isprave kojima dokazuje da 

je ovlašten za obavljanje djelatnosti koji ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseci računajući od dana 

objave poziva. 

- Dokaz da mu račun nije bio u blokadi u posljednjih šest mjeseci prije dana objave poziva na 

nadmetanje više od pet dana (dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojim 

se dokazuje solventnost – BON-2 ili drugi odgovarajući dokument). Obrazloženje: Procjena je 

naručitelja da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja 

svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, budući da se plaćanje vrši prema 

izvršenoj isporuci, bez predujma. Ovime ponuditelj dokazuje da je sposoban podmiriti svoje 

obveze u svrhu ispunjenja ugovora, do trenutka plaćanja izvršenog posla od strane naručitelja. 

 

 Sukladno članku 75. Zakona o javnoj nabavi, sve dokumente iz točke 7. ove natječajne 

dokumentacije, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i 

neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u 

dokumentima koje su ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka: - od 

ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, i/ili - 

obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima. 

Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja u roku za dostavu ponuda koji je određen u Pozivu na 

dostavu ponuda. 

 

OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA 

Nakon isteka roka za dostavu Ponuda navedenog u Pozivu za dostavu ponuda, stručne službe naručitelja 

otvaraju prispjele ponude. 

Otvaranje ponuda nije javno. 

Nakon otvaranja radi se pregled i ocjena odnosno analiza prispjelih Ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva 

iz Poziva na dostavu ponuda. 

Stručne službe naručitelja izrađuju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda. 

U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 

 

 



 

 

Stranica 4 od 10 

 

ODLUKA O ODABIRU ILI PONIŠTENJU 

Naručitelj će nakon rezultata pregleda i ocjene ponuda donijeti odluku o odabiru ili poništenju. 

Ako ni jedna ponuda ne udovoljava uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda naručitelj će poništiti 

postupak nabave bagatelne vrijednosti. 

Na poništenje postupka nabave bagatelne vrijednosti se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja koja udovoljava svim uvjetima 

definiranim u Pozivu na dostavu ponuda. 

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponuda. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni 

naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU 

Rok za donošenje odluke o odabiru/poništenju je 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka bagatelne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i 

ocjeni ponuda naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju. 

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 

naručitelja. 

 

ZAVRŠETAK POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI 

Postupak nabave bagatelne vrijednosti završava danom potpisa Ugovora o nabavi. 

Ugovor potpisuje Općinski načelnik. 

Sastavni dijelovi Poziva na dostavu ponude su:   

- ponudbeni list(Obrazac 1),  

- Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 2), 

- troškovnik 

        

    

Općinski načelnik 

mr.sc. Alen Andreškić 
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OBRAZAC (1) 

PONUDBENI LIST 
 
 

Broj ponude_________________________   Datum ponude: ________________________    

Naručitelj: OPĆINA LOPAR, Lopar 289a, 51281 Lopar, OIB: 55776600209 

Predmet nabave: Zemljani radovi – iskop platoa K3-1 u radnoj zoni Sorinj, evid.br. NBV-06/17 

 

Podaci o ponuditelju: 

Naziv i sjedište ponuditelja / nositelja 

ponude 
 

OIB  broj 

računa 
 

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA                 NE 

Adresa za dostavu pošte  

e-mail:  Telefon:  Telefax:  

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za 

potpisivanje Ugovora: 
 

Rok valjanosti ponude:  

 

Cijena ponude: 
 

Cijena ponude bez PDV-a  

Iznos poreza na dodanu vrijednost  

Cijena ponude s PDV-om  

 

 
 
 
 
________________   M.P.      ____________________________________________ 
          datum                          (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
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OBRAZAC (2) 

 

Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dajem sljedeću 

 

IZJAVU 

 

Kojom 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.). 

______________________________________ 

                      (potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje) 

Datum: ____________ 2017. 

 

* Napomena:  

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave 

- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te naveden datum potpisa 

- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

                

 

Nabava NBV-06/17 

TROŠKOVNIK 

Sav građevinski materijal se dobavlja i doprema, a sav potreban rad se izvodi u 
skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s 
opisima u pojedinim stavkama ovog troškovnika. 

 
Zbrinjavanje građevnog otpada potrebno je izvršiti sukladno odredbama Zakona o 
održivom  gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom 
(NN 23/14). 

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav  
potreban rad, ukrcaj i prekrcaj te sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u 
cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i opisima odnosnih radova u 
tehničkom opisu. 
 
Sve radove iz ovog troškovnika valja prilagoditi trenutnim uvjetima na terenu. 

 

OPĆINA LOPAR 

Općinski načelnik 

 

Red.br. 

 

 

OPIS USLUGE 

 

Jed.mjere 

 

Količina 

 

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cijena bez 

PDV-a 

1. 

Iskolčenje trase i objekata 

Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren ili sa terena u projekte, za cijelo 

vrijeme građenja, odnosno do predaje radova 

investitoru, a mjeri se i plaća za plato K3-1. 

 

 

kom 1   
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2. 

Iskop humusa debljine sloja 20cm 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene 
debljine i njegovo prebacivanje u stalnu ili 
privremenu deponiju. 
Obračun se vrši po m3 stvarno iskopanog humusa u 
sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop 
humusa 

 

 

m3 700,00   

3. 

Strojni široki iskop tla prema odredbama projekta, u 
sraslom stanju.Obračun po m3 iskopanog materijala 
u sraslom stanju.                  
B kategorije 

 

m3 8.500,00   

4. 

Strojni široki iskop tla prema odredbama projekta, u 
sraslom stanju. Obračun po m3 iskopanog 
materijala u sraslom stanju. 
C kategorije 

 

m3 8.500,00   

Ukupno bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Sveukupno s PDV-om  


