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SADRŽAJ: 

 

1. Podaci o javnom naručitelju, 

2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima, 

3. Evidencijski broj nabave, 

4. Gospodarski subjekti u kojima je naručitelj u sukobu interesa, 

5. Procijenjena vrijednost nabave, 

6. Predmet nabave, 

7. Mjesto izvođenja radova, 

8. Rok završetka radova ili trajanje ugovora te rok početka radova, 

9. Razlozi isključenja ponuditelja, 

10. Pravna i poslovna sposobnost, financijska sposobnost i tehnička i stručna sposobnost 

10.1. Pravna i poslovna sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 

10.2. Tehnička i stručna sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 

11. Jamstva 

11.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

11.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju povrede ugovornih obveza 

11.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

12. Zajednica ponuditelja, 

13. Sudjelovanje podizvoditelja,  

14. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda 

14.1. Oblik i način izrade ponude 

14.2. Način dostave ponude  

15. Način određivanja cijene ponude, 

16. Rok valjanosti ponude, 

17. Kriterij za odabir ponude, 

18. Rok, način i uvjeti plaćanja, 

19. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda, 

20. Donošenje odluke o odabiru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Baška od 01. prosinca 2015. godine, a u 

smislu odredbi članka 4. stavak 1. Odluke o postupku sklapanja ugovora o javnoj 

nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna KLASA: 

030-08/14-01/1, URBROJ: 2142-03-02/1-14-2 od 24. siječnja 2014. godine, upućuje se 

ovaj poziv za dostavu ponude sljedećeg sadržaja: 
  

 

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU 
 
Naručitelj: OPĆINA BAŠKA 

Sjedište: Palada 88, 51523 Baška 

OIB naručitelja: 24078212554 

Matični broj naručitelja: 2546299 

Broj telefona:  051/750-550 

Broj telefaksa: 051/750-560 

Internetska adresa: www.baska.hr 

E-mail adresa:opcina-baska@ri.t-com.hr 

 

 

  2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 
   
Darija Tomašić, viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Tel.: 051/750-562 / fax.: 051/750-560 

E-mail adresa: darija.tomasic@baska.hr 

 

 

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

 
Evidencijski broj nabave: MV – 07/15 

 
 

4. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA 
 
Nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, ili s njima povezane osobe, u 

sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 

143/13, 13/14). 

 
 

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 458.000,00 kuna (bez PDV–a). 

Slovima: četiristopedesetosamtisuća (bez PDV-a) 

 
 

6. PREDMET NABAVE 

 

6.1. Opis predmeta nabave 

 
Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u naselju Baška – I. 

faza 

 

6.2. Količina predmeta  

 
Količina predmeta nabave razvidna je iz priloženog troškovnika.  

 

http://www.baska.hr/
mailto:opcina-baska@ri.t-com.hr
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6.3. Tehničke specifikacije 

 

Određene su Troškovnikom koji obuhvaća sve stavke radova sa predviđenim količinama, 

jediničnim cijenama, ukupnom cijenom, PDV-om i sveukupnom cijenom. 

 

6.4. Troškovnik 

 
Troškovnik se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Poziva. 

Podatke treba unijeti u obrazac Troškovnika u skladu s obrascem Troškovnika. Ponuditelj treba za 

svaku stavku Troškovnika ispuniti cijenu stavke (po jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke i cijenu 

ponude bez poreza na dodanu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki). 

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva ili promijeni tekst ili 

količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se da je takav Troškovnik nepotpun i 

nevažeći te će ponuda biti odbijena. 

 
 

7. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA 

 
Mjesto izvođenja radova: Općina Baška, ulica Emila Geistlicha od k.br. 20 do Zaroka, k.č. 3298, 

3299, 3300, 3436, 3437, 3443, 4090 sve k.o. Baška – nova. 

 

 

8. ROK  ZAVRŠETKA RADOVA ILI TRAJANJE UGOVORA TE ROK POČETKA RADOVA 
 

Trajanje ugovora je 45 dana od dana sklapanja ugovora. Rok početka izvođenja radova je datum 

sklapanja ugovora. 

 

Ukoliko odabrani ponuditelj ne izvrši radove koje su predmet ovog Poziva u rokovima određenim 

Ugovorom, Naručitelj ima pravo zahtijevati isplatu ugovorne kazne u iznosu od 5‰ (pet promila) od 

ukupne vrijednosti Ugovora (bez PDV-a) za svaki dan zakašnjenja, s time da ukupni iznos ugovorne 

kazne ne može biti viši od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti Ugovora (bez PDV-a). 

Rok za plaćanje ugovorne kazne iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odabranom ponuditelju 

zahtjeva za plaćanjem ugovorne kazne. 

Ugovor stupa na snagu potpisom odabranog ponuditelja i Naručitelja. U roku od osam (8) radnih dana 

od potpisa Ugovora odabrani ponuditelj će dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u 

suprotnom Naručitelj zadržava pravo naplate Jamstva za ozbiljnost ponude i pravo raskida Ugovora.

  

 

9. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
Javni naručitelj će iz postupka odabira obvezno isključiti ponuditelja u odnosu na kojeg su ostvareni 

razlozi isključenja iz odredbi članka 67. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno: 

 

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: 

1.1. 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, 

1.2. 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.). 

Kao dokaz da ne postoji razlog za isključenje iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja potpisanu i pečatiranu izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta. 

Izjava o nekažnjavanju nalazi se na obrascu (Obrazac 3) u prilogu ovog Poziva, a može se 

izdati i na službenom memorandumu. Popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u 

potpunosti odgovarati tekstu navedenom u obrascu. 

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

nabave. 

 

2. Ako gospodarski subjekt 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. 

Kao dokaz da ne postoji razlog za isključenje iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja: 

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

dana početka postupka javne nabave,  

      ili 

2.2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, 

ako se ne izdaje potvrda iz točke 2.1. 

      ili 

2.3. 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 javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog 

subjekta ne izdaje potvrda iz točke 2.1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.2. 

 

3. Ako je ponuditelj dostavio lažne podatke. 

 

U slučaju zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 

dokazati nepostojanje razloga za isključenje na način opisan u ovoj točki, sve sukladno 

odredbama članka 67. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi. 

Ako gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više 

podizvoditelja, isti su obvezni pojedinačno dokazati nepostojanje razloga za isključenje na 

način opisan u ovoj točki, sve sukladno odredbama članka 67. stavak 7. Zakona o javnoj 

nabavi. 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama 

gospodarskih subjekata,  naručitelj  će postupiti u skladu sa člankom 67. stavci 4. i 5. Zakona o 

javnoj nabavi. 

Sve dokumente, koje naručitelj zahtjeva u ovoj točki (9.), ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj 

preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

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

javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja, s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj 

nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih isprava. 

Ako je gospodarski subjekt u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj  

preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 

 

 



 

 

10. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST, FINANCIJSKA SPOSOBNOST I TEHNIČKA I 
STRUČNA SPOSOBNOST 

 

10.1. Pravna  i poslovna sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 

 

Kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti ponuditelj mora priložiti: 

10.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar,  kojom dokazuje registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. 

Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno 

za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra. 

Ili, 

ako se traženi izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, isti može 

dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

Dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne           

nabave (dana slanja poziva na nadmetanje) 

 

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati 

postojanje pravne i poslovne sposobnosti iz točke 10.1.1. 

 

Ukoliko je za dio predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član  

određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji je u 

ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave. Ukoliko će dio ugovora o javnoj 

nabavi, za čije izvršenje je potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član određene 

organizacije, ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, traženi dokument 

potrebno je dostaviti za onog podizvoditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio 

predmeta nabave. 

 

 

10.2. Tehnička i stručna sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 

 

Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dostaviti: 

10.3.1. Ponuditelj je dužan dostaviti popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je   

započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) 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. 

Minimalna razina sposobnosti je izvršenje jednog ili više ugovora čiji je predmet ugovora 

isti ili sličan predmetu nabave, a čija ukupna vrijednost u zbroju (bez PDV-a) iznosi 

minimalno procijenjenu vrijednost ove nabave. Navedenim popisom i potvrdama 

naručitelja ponuditelj dokazuje da je uredno izvršio ugovorne obveze na izvođenju radova 

koji su po svojoj vrsti, obimu i složenosti usporedivi s predmetom nabave. Postavljeni 

zahtjev naručitelj smatra minimalnim dokazom da će ponuditelj na osnovu vlastitog iskustva 

na najkvalitetniji način i u zadanom roku izvesti radove koji su predmet nabave. 

 

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

potvrde. Ponuditelj svoju sposobnost dokazuje izvršenjem istog ili sličnog ugovora kao što je 

predmet nabave. 

 

Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu 

njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će 

imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih 

subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. 

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice 

ponuditelja ili drugih subjekata. 

 

Dokazi iz ove točke (10.) prilažu se u preslici.  



 

 

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

javni naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja, s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, 

zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih isprava, uz posljedice iz članka 95. 

stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u slučaju nedostavljanja zatražene dokumentacije. 

Ako je gospodarski subjekt u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 

 

Nedostavljanje svih dokaza sposobnosti iz ove točke (10.), na način kako se istom zahtijeva, 

predstavlja neotklonjiv nedostatak ponude. 

 

 

11. JAMSTVA 
 

11.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

 

Ponuditelj je dužan dostaviti bezuvjetno bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 

20.000,00 (slovima: dvadesettisućakuna) kuna bez PDV-a, s rokom važenja jednakim roku 

valjanosti ponude (izvornik). Jamstvom za ozbiljnost ponude banka se obvezuje da će bezuvjetno 

u korist naručitelja na „prvi poziv” i „bez prigovora” isplatiti iznos jamstva ako ponuditelj:  

 odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,  

 dostavi neistinite podatke u dostavljenim dokumentima,  

 ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike prilikom provjere ponuditelja,  

 odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,  

 ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.  

    Jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave. 

Ponuditelj, umjesto traženog jamstva, može dati novčani polog u navedenom iznosu, uplatom na           

IBAN Općine Baška HR2624020061800800001; poziv na broj 7706-OIB; model HR68, s 

naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude MV-06/15“. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude, osim odabranom ponuditelju, vraća se ponuditeljima neposredno  

nakon završetka postupka javne nabave, odnosno po izvršnosti odluke o odabiru. 

 

11.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju povrede ugovornih obveza 

 

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 8 (osam) radnih dana od dana zaključenja Ugovora o 

javnoj nabavi radova, dostaviti bezuvjetno bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u 

iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti 30 dana duže od roka 

ispunjenja ugovora. 

Jamstvom za uredno ispunjenje ugovora banka se obvezuje da će bezuvjetno u korist naručitelja 

na „prvi poziv” i „bez prigovora” isplatiti iznos jamstva u slučaju povrede ugovornih obveza od 

strane odabranog ponuditelja. 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora sadržavati naziv predmeta nabave i evidencijski broj 

nabave. 

Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora predstavlja razlog za raskid ugovora. 

Neiskorišteno jamstvo vraća se odabranom ponuditelju nakon isteka roka valjanosti. 

 

11.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – za slučaj da nalogoprimac u 

jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s 

naslova naknade štete. 

Izvođač će Naručitelju nakon primopredaje radova predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom rokovu za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja 

nedostataka koje ime po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, sukladno ugovoru o javnoj 

nabavi radova. 

Izvođač je u obvezi, prilikom primopredaje radova, Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje 

nedostataka u jamstvenom roku u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative 



 

 

od banke na prvi poziv, bez prava protesta  u visini 10% (deset posto) ukupno izvedenih radova s 

PDV-om za koje mora važiti 24 mjeseca od dana primopredaje radova.  

U tekstu bankovnih jamstava mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisniku jamstva 

(Općina Baška) isplatiti bezuvjetno i bez prigovora bilo koji iznos a najviše do visine iznosa 

jamstva. 

U tu svrhu potrebno je ispuniti Obrazac 6 – Izjava o jamstvu za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku. 

Izjava se dostavlja u izvorniku i mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe 

ponuditelja. 

 

 

12. ZAJEDNICA PONUDITELJA 
 

1. Ponuditelj se može udružiti s jednim ili više gospodarskih subjekata u Zajednicu ponuditelja sa 

ciljem dostavljanja zajedničke ponude. Iz ponude mora biti razvidno da su se članovi zajednice 

sporazumjeli tko je od njih nositelj ponude, te tko je ovlašten podnijeti i potpisati ponudu. 

2. Ponuda zajednice ponuditelja mora, uz ostalo propisano ovom dokumentacijom, sadržavati: 

 oznaku da se radi o ponudi zajednice ponuditelja na omotnici u kojoj se ponuda 

podnosi, te na Ponudbenom listu, 

 naziv i sjedište nositelja ponude (na Ponudbenom listu), 

 naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude (osim nositelja 

ponude), te dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio), 

koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (na Ponudbenom listu), 

 izjavu o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja – Obrazac 1 B. 

3. Svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi za 

isključenje iz točke 9. kao i svoju pravnu i poslovnu sposobnost iz točke 10., a kod tehničke i 

stručne sposobnosti mogu se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata 

sukladno članku 72. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi. 

4. 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. 

5. U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, naručitelj može od zajednice ponuditelja 

zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje 

ugovora.  

6. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.  

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

 
 

13. SUDJELOVANJE PODIZVODITELJA 
 

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

više podizvoditelja, dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke (Obrazac 2): 

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

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

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

daje u podugovor. 

2. Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz točke 1. 

moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. 

3. Naručitelj će pružene usluge neposredno plaćati podizvoditelju. 

4. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih 

podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. 

5. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati: 

 promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u 

podugovor, 

 preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 



 

 

 uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 

vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o 

javnoj nabavi u podugovor ili ne. 

6. Uz zahtjev iz točke 5. podtočka 3. odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju dostaviti podatke 

iz točke 1. za novog podizvoditelja. 

7. Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz točke 5. od odabranog ponuditelja zatražiti 

važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava sve uvjete propisane 

zakonom i tražene ovom dokumentacijom. 

8. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora 

o javnoj nabavi. 

 

 

14. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA 

 

14.1. Oblik i način izrade ponude 

 

1. Ponuda mora biti sukladna Pozivu, na hrvatskom jeziku, ispisana neizbrisivom tintom, sve 

ovjereno (potpisana i pečatirana) od strane ponuditelja. Ako su u ponudi priloženi dokazi na 

stranom jeziku, uz iste je potrebno priložiti prijevod ovlaštenog prevoditelja na hrvatski jezik. 

2. Ponuda se podnosi isključivo popunjavanjem ponudbenog lista - obrasca iz Poziva – Obrazac 

1, s priloženim popunjenim troškovnikom i pripadajućom rekapitulacijom. 

3. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili 

uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju, uz navod datuma, biti potvrđeni potpisom i 

pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta. 

4. Ponuda se povezuje jamstvenikom, a mjesto vezanja jamstvenika ponuditelj će ovjeriti 

pečatom. U tako uvezanoj ponudi mora se označiti svaku stranicu rednim brojem kroz ukupan 

broj stranica ponude ili obratno. Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućava 

naknadno vađenje ili umetanje stranica. 

5. Ponuditelj je obvezan ponudu sačiniti slijedećim redoslijedom: 

- sadržaj ponude – Obrazac 5 (ako se ponuda sastoji od više dijelova svi dijelovi se 

navode u saržaju ponude), 

- ispunjen ponudbeni list (Obrazac 1), (ako se radi o zajednici ponuditelja, sastavni 

dio ponudbenog lista, koji ispunjava nositelj ponude, je i Obrazac 1 A za svakog 

člana zajednice, te Obrazac 1 B; ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o 

javnoj nabavi dati u podugovor podizvoditeljima sastavni dio ponudbenog lista je 

Obrazac 2 za svakog podizvoditelja), 

- troškovnik, ispunjen po svim stavkama, potpisan i pečatiran 

- jamstvo iz točke 11.1. Poziva, koja čine sastavni dio ponude uvezane u cjelinu, 

uloženo u PVC fascikl UR zbog obveze vraćanja, 

- Izjava ponuditelja za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Obrazac 6 

- izjava o nekažnjavanju (Obrazac 3), kao dokaz da ne postoji razlog za isključenje 

ponude (točka 9. Poziva), 

- potvrda/rješenje porezne uprave, ili neki drugi jednakovrijedan dokaz da ne 

postoji razlog za isključenje ponude (točka 9. Poziva), 

- traženi dokazi pravne i poslovne, te tehničke i stručne sposobnosti iz točke 10. 

Poziva, 

6. Ako se radi o zajednici ponuditelja, sastavni dio ponudbenog lista čine i podaci - naziv i 

sjedište ponuditelja, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 

gospodarskog subjekta), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu 

vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, 

broj faksa, te dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) koji će 

izvršavati  - za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice 

ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (Obrazac 1A). 

7. Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto 

predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos, kao 

što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a 

mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

8. Ponuda se predaje u izvorniku sa sadržajem ponude, prema redoslijedu navedenom u 



 

 

dokumentaciji za nadmetanje i naznakom „izvornik“. 

9. Ponuditelj smije dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave. 

10. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja 

se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili 

dopuni ponude. 

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

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

naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća 

ponuditelju. 

 

 

14.2. Način dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda 

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj moraju biti navedeni 

sljedeći podaci: 

 

Ponuditelj/Zajednica ponuditelja - nositelj ponude: 

 

Adresa: 

Općina Baška 

Palada 88 

51523 Baška 
 

za postupak nabave: 

 

ev.br.: MV- 07/15 

„Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u naselju Baška – I. faza“ 

 

 

-NE OTVARAJ- 
 

 
 

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 
 

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude 

izražava se za cjelokupni predmet nabave.  

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje 

zasebno iza cijene ponude. Cijena je nepromjenjiva. 

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 

U slučaju da ponuditelj ima sjedište u drugoj državi članici EU, u ponudi ne iskazuje PDV svoje 

države sjedišta nego stopu PDV-a primjenjivu u Republici Hrvatskoj, a naručitelj će obračunati i 

platiti PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 

73/13, 148/13,143/14, 99/13 - Rješenje Ustavnog Suda RH i 153/13- Rješenje Ustavnog suda RH). 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene 

ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom 

za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na 

dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 
 

16. ROK VALJANOSTI PONUDE 
 
Rok valjanosti ponude je minimalno 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

Javni naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. 

Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor ponuditelja na zahtjev trebaju biti u pisanom  

obliku. 



 

 

 

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 

 

18. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
 

Ovjerene pravovaljane račune/situacije Naručitelj se obvezuje platiti Ponuditelju u roku do 30 dana od  

ovjere ispostavljenog računa/situacije. 

Isključeno je plaćanje predujma. 

Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i ugradnji materijala utvrđenih  

građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovorenog troškovnika.  

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih 

podizvoditelja (ukoliko ih ima) koje je prethodno potvrdio. 

 

 

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 
 
Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja – Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, ili osobnom 

dostavom radnim danom, ili poštom preporučeno, i iste moraju biti zaprimljene od Naručitelja 

najkasnije do 11. prosinca 2015. godine, do 11,00 sati. 

 

Ponude se neće javno otvarati, nego će iste razmotriti ovlašteno Povjerenstvo, te Općinskom načelniku 

Općine Baška predložiti donošenje odgovarajuće Odluke, o čemu će svi pozvani ponuditelji, koji su 

temeljem poziva dostavili ponudu, biti pravodobno obaviješteni. 

 

Predajom naručitelju pravilno ispunjene ponude i potpisom u ponudi, ponuditelj prihvaća sve uvjete iz 

ove dokumentacije za nadmetanje. 

 

 

20. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU 
 

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 

Odluku o odabiru ili poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj će 

dostaviti svakom ponuditelju preporučenom poštom s povratnicom. 

Ugovor o javnoj nabavi potpisat će se nakon isteka roka mirovanja, koji iznosi 10 (deset) dana od dana 

dostave odluke o odabiru/poništenju svakom ponuditelju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIVITAK: 
 

1. Obrazac 1 – PONUDBENI LIST, 

2. Obrazac 1 A – podaci o članovima zajednice ponuditelja, 

3. Obrazac 1 B – izjava o solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, 

4. Obrazac 2 – podaci o podizvoditeljima, 

5. Obrazac 3 – izjava, 

6. Obrazac 4 – popis ugovora, 

7. Obrazac 5 – sadržaj ponude 

8. Obrazac 6 - Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za  otklanjanje nedostataka u jamstvenom 

roku  

9. Prilog – Troškovnik 

10. Prilog – Situacija rekonstrukcije javne rasvjete na katastraskoj podlozi 

11. Prilog – Javna rasvjeta 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Obrazac 1 
 

PONUDBENI LIST 
 

I. Podaci o naručitelju: 

Naziv i sjedište 

naručitelja: 

OPĆINA BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, MB: 02546299, 

OIB: 24078212554 

 

II. Podaci o ponuditelju 

 

     Zajednica ponuditelja (zaokružiti):    DA   NE 

     (Ako „DA“, ispunjavaju se i prilažu obrasci 1 A i 1 B, kao sastavni dijelovi ponudbenog  

      lista) 

 

1. Naziv 

ponuditelja/Nositelja 

ponude (ako se radi o 

zajednici ponuditelja): 

 

 

2. Sjedište: 
 

 

3. Adresa: 
 

 

4. OIB (ili nacionalni 

identifikacijski broj 

prema zemlji sjedišta 

gospodarskog subjekta) 

 

 

5. Žiro račun: 
 

 

6. 
U sustavu PDV-a 

(DA/NE): 

 

 

7. 
Adresa za dostavu 

pošte: 

 

 

8. Adresa e-pošte: 
 

 

9. 
Kontakt osoba 

ponuditelja: 

 

 

10. Broj telefona: 
 

 

11. Broj faksa: 
 

 

 

III. Podaci o predmetu nabave: 

 

 
PREDMET NABAVE 

 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila 

Geistlicha u naselju Baška – I. faza; MV- 07/15 

 

IV. Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)   DA   NE 

(Ako „DA“, za svakog podizvoditelja ispunjava se i prilaže obrazac 2, kao sastavni dio 

ponudbenog lista) 



V. Cijena ponude 

Predmetnu nabavu obvezujemo se izvršiti sukladno svim uvjetima propisanima u Pozivu, po 

pravilima struke, po cijeni od: 

 

Cijena ponude u kunama 

(bez PDV-a) 

 

 

PDV 
 

 

Sveukupna cijena u kunama 

(PDV uključen) 

 

 

 

NAPOMENA: ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave 

oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene 

ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 

predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu  vrijednost, a mjesto predviđeno za upis 

poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 

VI. Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

VII. Ponuđena cijena je fiksna i nepromjenjiva. 

 

VIII. Dostavom popunjene, potpisane i pečatirane ponude, prihvaćamo sve uvjete iz ovog Poziva, 

odričemo se prava na izmjenu uvjeta i načina izvršenja predmeta nabave iz ovog Poziva, te 

mogućeg prigovora s osnove nepoznavanja istih. 

 

 
 

 

______________________________________           

(ime i prezime ovlaštene osobe – čitko) 
 

 

 

 

_____________________________  MP       __________________________________ 

           (mjesto i datum)                                    (potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Obrazac 1 A 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV- 07/15 

 

ČLAN br._____ 

Naziv člana zajednice 

ponuditelja  

 

 

 

Sjedište člana zajednice ponuditelja 

 

 

OIB 

(ili nacionalni identifikacijski broj 

prema zemlji sjedišta gospodarskog 

subjekta) 

 

Broj računa  

Navod o tome je li ponuditelj u 

sustavu PDV-a (zaokružiti) 
DA                           NE 

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba ponuditelja  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 

osobe/a za potpisivanje ugovora 

 

Broj telefona  

Broj telefaksa  

 

PODACI O PREDMETU NABAVE 

DIO premeta nabave koji će 

izvršavati član zajednice 

ponuditelja 

 

KOLIČINA predmeta nabave 

koji će izvršavati član 

zajednice ponuditelja 

 

VRIJEDNOST i POSTOTNI 

DIO predmeta nabave koji će 

izvršavati član zajednice 

ponuditelja 

 

 

Kao član zajednice ponuditelja u postupku javne nabave, evidencijski broj MV- 07/15, za 

nositelja ponude određujemo 

 

____________________________________________________________________________ 

koji je u ime zajednice ponuditelja, čiji smo i mi član, ovlašten podnijeti i potpisati 

zajedničku ponudu, ispuniti ponudbeni list,  te komunicirati s naručiteljem. 

 

Član

br. 

____ 

 

 

 

 
M.P. 

 

(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe) 

 

NAPOMENA: za svakog člana zajednice ponuditelja (osim nositelja) prilaže se zaseban obrazac. 



 

           Obrazac 1 B 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV- 07/15 

 

Kao članovi zajednice ponuditelja, dajemo slijedeću: 
 

I Z J A V U 
 

Mi, članovi zajednice ponuditelja, u predmetu nabave radova „Rekonstrukcija javne rasvjete 

dijela ulice Emila Geistlicha u naselju Baška – I. faza“, ev.broj: MV- 07/15, izjavljujemo da 

solidarno odgovaramo Naručitelju za uredno ispunjenje Ugovora, u slučaju da naša ponuda 

bude prihvaćena kao najpovoljnija.  

 
 

NAZIV I SJEDIŠTE          POTPIS OVLAŠTENE OSOBE 

Nositelj 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

Član br.____ 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

Član br.____ 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

Član br.____ 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

Član br.____ 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

Član br.____ 

 

 
M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

             (mjesto i datum) 

 
 

 

 

 

 

 

            

 



 

Obrazac 2 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV- 07/15 

 

PODACI O PODIZVODITELJU  
(priložiti u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditelju) 

 

Naziv ponuditelja 

 

 

 

Sjedište ponuditelja 

 

 

OIB 

(ili nacionalni identifikacijski broj prema 

zemlji sjedišta gospodarskog subjekta) 

 

 

Naziv podizvoditelja  

 

 

 

Sjedište podizvoditelja 

 
 

OIB 

(ili nacionalni identifikacijski broj prema 

zemlji sjedišta gospodarskog subjekta) 

 

  Broj računa  

Navod o tome je li podizvoditelj u 

sustavu PDV-a (zaokružiti) 
DA                           NE 

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba podizvoditelja  

Broj telefona  

Broj telefaksa  
 

 

 

 

 

R.br. stavke 

troškovnika 

 

 

Naziv/opis 

predmeta 

nabave 

 

Ukupna cijena 

stavke       

troškovnika 

 

 

Postotni dio 

ugovora 

  

 
  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 



 

 

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

javnoj nabavi. 

 

 

 M.P. Ponuditelj: 

 

 

 

  

(mjesto i datum)  (potpis ovlaštene osobe) 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: za svakog podizvoditelja, ako ih ima više, prilaže se zaseban obrazac. 
 

 



 

           Obrazac 3 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV-07/15 

 

U smislu članka 67. stavci 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 

143/13) dajem sljedeću 

 

I Z J A V U 
 

 

Ja_________________________________________________________________________ 

   (ime, prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od) 

 

kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta 

 

 

___________________________________________________________________________ 

   (naziv, sjedište, MB i OIB gospodarskog subjekta) 

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i gospodarski subjekt, da 

protiv mene osobno, niti protiv gospodarskog subjekta koji zastupam, nije izrečena 

pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:  

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.). 

 
 

 

 M.P.  

 

 

 

  

(mjesto i datum)  (potpis osobe ovlaštene za 

zastupanje) 

 

 

 
            



 

Obrazac 4 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV- 07/15 

 

 

POPIS  

UGOVORA O PRUŽENIM RADOVIMA IZVRŠENIM U 2015. GODINI, TE TIJEKOM 

PET GODINA KOJE PRETHODE 2015. GODINI  
 

 

Redni 

broj 

Naziv 

druge 

ugovorne 

strane 

 

Predmet 

ugovora 

Datum i 

mjesto 

Izvršenja 

radova 

Vrijednost 

radova 

(bez PDV-a) 

Radovi 

izvedeni 

uredno, u 

skladu s 

pravilima 

struke 
1. 

 

    
DA     NE 

2. 

 

    
DA     NE 

3. 

 

    
DA     NE 

4. 

 

    
DA     NE 

5. 

 

    
DA     NE 

 

 

 

 

 

 

 M.P.  

 

 

 

  

(mjesto i datum)  (potpis osobe ovlaštene za 

zastupanje) 

 
 

 

 

 

PRIVITAK: Potvrde druge ugovorne strane/zahtjeva za izdavanje potvrde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrazac 5 
 

NARUČITELJ: OPĆINA BAŠKA, PALADA 88, 51523 BAŠKA 

PREDMET 

NABAVE: 

Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u 

naselju Baška – I. faza 

EVIDENCIJSKI 

BROJ NABAVE: 
MV- 07/15 

 

SADRŽAJ PONUDE 
 

 

U ovom Sadržaju ponuditelj obvezno navodi od koliko se dijelova ponuda sastoji i popis 

dokumenata i ostalih priloga ponude. 

Ponuda se sastoji od ________________ dijela. 

 

Popis dokumenata i ostalih priloga ponude, po redoslijedu:  
 

R.br. NAZIV DOKUMENTA, PRILOGA 
BR. 

STRANICE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

 

 

 M.P.  

 

 

 

  

(mjesto i datum)  (potpis osobe ovlaštene za 

zastupanje) 
 

 

 

 

 

 

 

           



 

           Obrazac 6 

 

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA  OTKLANJANJE 

NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 

 

Naručitelj: Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška 

Predmet nabave: „Rekonstrukcija javne rasvjete dijela ulice Emila Geistlicha u naselju Baška 

– I. faza“ 

Evidencijski broj: MV 07/15 

 

 

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE 

NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 

 

 

Ponuditelj_______________________________________________________ izričito potvrđuje  

                         (naziv ponuditelja) 

 

slijedeće: 

- da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora, dostaviti jamstva za 

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku garancije banke; 

- da će garancija banke biti bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset 

posto) ugovorene sveukupne cijene sa pripadajućim PDV-om; 

- da će garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predati prilikom potpisa 

primopredajnog zapisnika i okončane situacije s rokom valjanosti jednakim roku valjanosti 

jamstva; 

- da je suglasan da će se garancija banke-bjanko zadužnica za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza a što ponuditelj 

potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe. 

 

 

 

 

 

 

________________________     __________________________ 

(mjesto i datum)      (čitko ime i prezime ovlaštene 

                  osobe Ponuditelja) 

 

     M.P. 

 

        __________________________ 

        (vlastoručni potpis ovlaštene  

           osobe Ponuditelja) 

 

 


