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1. OPĆI PODACI  
 

1.1.Naziv i sjedište naručitelja: 
Općina Tkon 
Mulina 7, 23212 Tkon 
OIB: 71211305734; MB: 02547350 
TEL: 023/285-295; FAX: 023/285-304 
www.tkon.hr 
e-mail: otkon@tkon.hr 
 
1.2.Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: 
Danijel Katičin, Općinski načelnik 
 tel.023/285-295; fax 023/285-304; e-mail: otkon@tkon.hr 

 
1.3.Evidencijski broj nabave: JN 1/12 MV 
 
1.4. U smislu  članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11) naručitelj nije u 
sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom. 
 
1.5. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak 
 
1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn 
 
1.7. Vrsta Ugovora: Nakon provedenog postupka javne nabave sa odabranim ponuditeljem 
sklapa se Ugovor o javnoj nabavi radova  
 
1.8. Za predmetnu nabavu ne provodi se elektronička dražba 
 
 
2.  PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
2.1.Opis predmeta nabave: 

Izgradnja pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje "Borovnjak" 
  
CPV oznaka predmeta nabave: 45233000-9 - radovi na izgradnji cesta. 

 
2.2.Vrsta i opseg , količina predmeta nabave: 

Izgradnja pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje "Borovnjak", sukladno 
troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. 
 
2.3.Tehnička specifikacija predmeta nabave: 

Prema troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. 
 

2.4. Mjesto izvođenja radova:  
Općina Tkon 
 

2.5. Početak i kraj izvršavanja ugovora: 
Početak radova:  Odmah po potpisivanju ugovora  
Završetak radova:  75 dana od dana potpisivanja ugovora. 
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3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
3.1.Obvezni razlozi isključenja ponuditelja 

(3.1.1.) Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje 
pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili 
više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u 
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i 
ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje 
mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi. 

Kao dokaz da ne postoji razlog za isključivanje ponuditelja po gore navedenoj osnovi 
gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta 
gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za 
zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće 
ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po 
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.  

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba 
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju 
gore navedeni dokumenti, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz 
Članka 67. st.1. točka 1. ZJN (NN br.90/2011), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod 
prisegom ili odgovarajućom izjavom 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 i/ili u državi čiji je ta 
osoba državljanin. Izjava ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 

(3.1.2.) Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno 
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 

Kao dokaz da ne postoji razlog za isključivanje ponuditelja po gore navedenoj osnovi 
gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne 
smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, 
on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 

(3.1.3.) Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. 
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  U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili 
izjavama gospodarskih subjekata javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi 
dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom 
subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti se utvrđuju  za sve članove 
zajednice pojedinačno. 

3.2. Ostali razlozi za isključenje 
 
Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja  
 

(3.2.1.) Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime 
upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako 
je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, 
 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz gore navedene točke, gospodarski subjekt dužan 
je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države 
sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je 
izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.  

 
Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka 

postupka javne nabave. 

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti se utvrđuju  za sve članove 
zajednice pojedinačno. 

 
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora Ponuditelji, odnosno 
zajednice ponuditelja, dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju: 
 

- Pravnu i poslovnu sposobnost, 
- Financijsku sposobnost, 
- Tehničku i stručnu sposobnost. 
 

Svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane 
ovlaštenog prevoditelja. 
 
Dokazi se mogu dostaviti i u neovjerenim preslikama. Prije donošenja odluke o odabiru, 
naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi 
zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, 
izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako najpovoljniji 
ponuditelj u roku od 5 dana ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike 
dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni 
naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te izvršiti ponovno 
rangiranje pristiglih ponuda. 
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Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 
 
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama 
ponuditelja iz ove točke, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja 
informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u 
drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.  
 
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja; 
 

4.1.1. Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je 
registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. 

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa 
kod nadležnog tijela. 

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 

4.1.2. Temeljem članka 70. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj mora 
dostaviti: Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja, suglasnosti i slično koji su 
gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s 
predmetom nabave.  

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati 
svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja 
(točka 4.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje) 

4.2. Financijska sposobnost  
 
Kako bi dokazao financijsku sposobnost ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti: 
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta i kojim gospodarski subjekt dokazuje da nije u blokadi poslovnog 
računa u posljednjih šest (6) mjeseci. Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da 
nije bio u blokadi prethodnih šest mjeseci, te da je sposoban u ugovorenom roku izvršiti i 
financirati nabavu robe predmeta nabave. Ponuditelj se može po potrebi osloniti na 
sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U 
tom slučaju ponuditelj mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, 
primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima zajednica 
ponuditelja može se osloniti na sposobnost. 
 
4.3. Tehnička i stručna sposobnost 
 
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta dokazuje se: 

 
4.3.1. Popisom ugovora o istim ili istovrsnim izvedenim radovima u posljednjih tri 

godine. Potvrde moraju sadržavati naziv druge ugovorne srane, vrijednost radova, datum i 
mjesto izvođenja radova, te navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno 
izvršeni.  
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Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru 

istinitosti potvrde. 
 
4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, 
neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama 
odgovornima za kontrolu kvalitete i osobama koje izvođač radova može pozvati da izvedu 
radove, 

4.3.3. Izjava o prosječnom godišnjem broju radnika izvođača radova i broju voditeljskog 
osoblja u posljednje tri godine, 

4.3.4. Izjava o tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja 
ugovora. 

4.3.5. Priložiti sve ateste ili svjedodžbe o sukladnosti ponuđenih proizvoda s Hrvatskim ili 
normama važećim u Europskoj uniji, koje izdaje ovlaštena institucija za izdavanje atesta i 
certifikata. Ponuditelj mora dokazati sukladnost i usklađenost ponuđenih proizvoda s 
traženim normama, kao i ime ovlaštene institucije koja izdaje atest i potvrdu atestiranja 
robe, te oznaku proizvoda, ime proizvođača, zemlju proizvodnje i jamstveni rok za proizvode, 
opremu i materijal nuđen u ponudi. 

 
5. PODACI O PONUDI 
 
5.1. Sadržaj i način izrade: 
 

Ponuditelji se pri izradi ponuda moraju pridržavati zahtjeva i uvjeta dokumentacije za 
nadmetanje. 

 
Ponuda mora sadržavati:  
 

1. popunjeni ponudbeni list  
2. jamstvo za ozbiljnost ponude  
3. dokumentacija kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 
4. dokumentacija kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja 
5. tražene dokaze sposobnosti ponuditelja, redoslijedom kako je navedeno u 

dokumentaciji za nadmetanje 
6. popunjeni troškovnik  
7. izjave tražene ovom dokumentacijom za nadmetanje 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih 
okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili 
više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude 
navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. 

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

Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica 
ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice. 
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Ponuda se predaje u izvorniku. 

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.  

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci u 
ponudi moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđen i potpisom ponuditelja. 

Pri  izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije 
za nadmetanje. 

 
5.2. Način dostave ponuda: 
   

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i 
adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, naznakom predmeta nabave, naznakom 
„NE OTVARAJ!“. 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 
Nije dopušteno dostavljanje ponuda elektroničkim putem. 
Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ponudu može mijenjati i dopunjavati ili od 

ponude odustati na temelju pisane izjave. 
     Promjene i dopune ili odustajanje od ponude ponuditelji dostavljaju na isti način kao i 
ponudu s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni, dopuni ili odustajanju od ponude. 

 
5.3. Cijena ponude: 
 

Ponuditelj izražava cijenu u kunama bez iskazanog poreza. 
Cijena ponude  piše se brojkama  
U cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i 

popusti.  
Jedinična cijena dana u ponudi je nepromjenjiva tijekom trajanja Ugovora. 
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.  

 
Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju za 

nadmetanje temeljem koje će ponuditi izvođenje radova koje su predmet nabave. Ponuditelj 
se treba upoznati s lokacijama kao i s uvjetima za izvođenje radova, jer iz razloga 
nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude (nakon isteka roka za 
dostavu ponuda) ili bilo koje druge odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje. 
 
5.4. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: 

Najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sukladno članku 82. 
stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi. 
 
 
5.5. Jezik ponude: 

Ponuda mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
5.6. Rok valjanosti ponude: 

Rok valjanosti ponude je 90 dana. 
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6. OSTALE ODREDBE 
 
Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva: 
 

6.1. Ponuditelj treba dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja 
ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u 
smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), nedostavljanja 
izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ovog Zakona, odbijanja 
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
 
Jamstvo se dostavlja u obliku Bjanko zadužnice u visini jamstva u apsolutnom iznosu od 
10.000,00 kn. 

 
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladno roku valjanosti ponude. 
Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno 

nakon završetka postupka javne nabave.  
Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu, a potrebno ga je 
uložiti u PVC fascikl (zbog obveze vraćanja istog) koji je potrebno osigurati naljepnicom s 
pečatom ponuditelja od neovlaštenog vađenja sa strane koja je otvorena ,te označiti rednim 
brojem stranice kao i ostale stranice ponude. 

U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva 
dokaz je neotklonjiv nedostatak ponude. 

 
6.2. Odabrani ponuditelj treba kod potpisivanja Ugovora dostaviti jamstvo za uredno 

ispunjenje ugovora i za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da izvršitelj u 
jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s 
naslova naknade štete. 

Jamstvo se dostavlja u obliku garancije banke u iznosu od 10% ukupne ugovorene 
cijene s PDV-om. 

Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu ponuditelja o dostavi jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora koja je sastavni dio ove dokumentacije. 
 
7. NAČIN, ROK I UVJETI PLAĆANJA: 
 
Plaćanje predujma nije predviđeno. 
Dinamika izvođenja radova mora biti usuglašena s investitorom radova. 
Izvršene radove Naručitelj će plaćati Izvoditelju na temelju stvarno izvršenih radova. 
Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana, od dana primitka ovjerene i datirane situacije od 
strane nadzornog inženjera.  
Uz svaku situaciju potrebno je priložiti izvješća o postotku izvršenosti radova (nadzora i 
izvoditelja). 

8. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA 
 
Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke 
ponude, naziv i sjedište nositelja ponude, te jasno navedenom podjelom predmeta nabave 
po svakom članu zajednice ponuditelja (izraženo opisom i financijskim pokazateljem - 
vrijednošću ili postotkom). Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. 
 
Ponuditelji iz zajednice ponuditelja dužni su nakon odabira sklopiti konzorcijski ugovor 
(ugovor o ortaštvu, o zajedničkom projektu ili sl.) potreban za izvršenje ugovora. 
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9.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE 
 
Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, koji namjerava ustupiti dio ili dijelove ponude 
podizvoditeljima, u svojoj ponudi mora jasno navesti podatke o svim podizvoditeljima (naziv i 
sjedište) podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor.  
 
Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj 
nabavi su i: 

1. radovi koje će pružiti podizvoditelj, 
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, i 
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). 

 
 

10. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA: 
 
 Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja: Općina Tkon,Mulina 7, 23212  Tkon, bez 
obzira na način dostave do zaključno 14. rujna 2012. do 12:00 sati. Ponude koje nisu 
pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratit će se ponuditelju neotvorene. Javno 
otvaranje ponuda održati će se 14. rujna 2012. u 12:00 sati na adresi Naručitelja, prema 
redoslijedu zaprimanja ponuda.  

Na otvaranju ponuda može biti nazočna i aktivno sudjelovati ovlaštena ili 
opunomoćena osoba ponuditelja, uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti, a nazočiti 
mogu i druge osobe. 
 
 
 
11. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE ODABIRU 
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bit 
će donesena i dostavljena svim sudionicima javnog nadmetanja na dokaziv način, na 
ponuditeljev broj telefaksa iz Ponudbenog lista (dovoljan dokaz o primitku odluke smatrat će 
se izvješće o uspješnom stanju telefaksa) i/ili na ponuditeljevu adresu elektroničke pošte iz 
Ponudbenog lista (dovoljan dokaz o primitku odluke smatrat će se potvrdu da je e-mail 
otvoren na računalu primatelja) i /ili preporučenom pošiljkom s povratnicom kao dokaz o 
primitku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.  
Naručitelj će poništiti postupak javne nabave ako budu ispunjeni uvjeti za poništenje prema 
Zakonu o javnoj nabavi, a time ne snosi nikakve troškove niti druge obveze prema 
ponuditeljima. 
 

12. NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE 
ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE 

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
Koturaška cesta 43/V, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, 
žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. 
 
Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u 
skladu s sa stavkom 3. članka 145. ZJN  smatrat će se nepravodobnom. 
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Žalba se izjavljuje u roku pet dana  u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, i 
to od : 

(1) dana objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i 
dokumentacije za nadmetanje. 

(2) objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene 
dokumentacije, 

(3) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda, 

(4) primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 
odabira ponuda odnosno razloge poništenja. 

 Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave 
sukladno odredbi stavka 1. članka146. ZJN, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za 
prethodnu fazu. 

 
13. OSTALI BITNI UVJETI 
 
Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona o 
javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011). 
 
Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja 
moraju biti u pisanom obliku. 
 
Naručitelj će Dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju 
neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektronički oglasnik javne 
nabave. 
 
Dodatne informacije vezanu uz dokumentaciju za nadmetanje i dodatnu dokumentaciju, 
uključujući i njezine ispravke ili izmjene, naručitelj se obvezuje dostaviti najkasnije četiri dana 
prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
 
 
14. POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA 
 
Bitni uvjeti ugovora su rok izvođenja Radova, nepromjenjivost i sveobuhvatnost ugovorne 
cijene, zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri izvođenju 
Radova, ugovaranje dostave, pravilno ispunjenih sredstva osiguranja za dobro izvršenje 
Ugovora o nabavi prema Dokumentaciji za nadmetanje, ostali uvjeti koji se prema Zakonu o 
obveznim odnosima smatraju bitnim elementima ugovora za predmetne radove, koji će 
sukladno odredbama ove Dokumentaciji za nadmetanje, Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji, Zakonu o obveznim odnosima, te ostalim relevantnim 
propisima biti ugovoreni ugovorom o nabavi. 
   

 
                                                                       Ovlašteni predstavnik naručitelja 

Općinski načelnik 
                      Danijel Katičin, dipl. politolog 
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P O N U D B E N I   L I S T 
Naziv i sjedište naručitelja: 
Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon 
OIB: 71211305734 
Tel.023/285-295: fax:023/285-304  
e-mail: otkon@tkon.hr 
Internetska adresa: www.tkon.hr 
 
Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu: Izgradnja pristupne ceste do uređaja za 
pročišćavanje "Borovnjak", od strane Općine Tkon, objavljenog u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave pod br. ___________________ od _____________2012., dajemo slijedeću 
ponudu: 

 
1. Puni naziv tvrtke i poslovno 

sjedište 
ponuditelja/zajednice 
ponuditelja 

 

2. Skraćeni naziv tvrtke 
ponuditelja/zajednice 
ponuditelja 

 

3. OIB ponuditelja/zajednice 
ponuditelja  

4. Poslovna banka i broj računa 
ponuditelja   

5. Adresa elektroničke pošte 
ponuditelja ili službe 
ponuditelja ovlaštene za 
zaprimanje pošte 

 

6. Kontakt osoba ponuditelja  

7. Broj telefona i telefaksa  

8. Ponuda 
broj  

datum  

9. CIJENA PONUDE u kunama 
(bez PDV-a) brojkama  

10. PDV 25% u kunama brojkama  

11. UKUPNA CIJENA u kunama 
(sa PDV-om) brojkama  

12. Rok valjanosti ponude  

13. Ostale napomene  

 
 
U __________________, dana ______________ 
            
        Ime i prezime, svojstvo i potpis 

       ovlaštene osobe ponuditelja 
M.P. 
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PONUDBENI LIST ZAJEDNICA PONUDITELJA 

 
Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu: Izgradnja pristupne ceste do uređaja za 
pročišćavanje "Borovnjak", od strane Općine Tkon, objavljenog u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave pod br. ___________________ od _____________2012., dajemo slijedeću 
ponudu: 
 
 

1. 
Puni naziv nositelja zajedničke ponude 

 

2. 
Puna adresa (poslovno sjedište nositelja zajedničke ponude) 

 

3. 
OIB nositelja zajedničke ponude 

 

4. 
Naziv poslovne banke nositelja zajedničke 
ponude Broj računa nositelja zajedničke ponude 

  

5. 
e-pošta nositelja zajedničke ponude Broj telefona i telefaksa nositelja 

zajedničke Ponude 
  

6. Broj i datum ponude  

7. Rok valjanosti ponude  

8. Ostale napomene  

9. 
Ime i prezime ovlaštene osobe nositelja zajedničke ponude 

 

 
 
 

naziv svih ponuditelja iz 
zajedničke ponude 

vrsta radova koje će 
vršiti ponuditelj (za 

svakog ponuditelja iz 
zajedničke ponude) 

vrijednost 
ponude (bez 

PDV-a) sukladno 
ispunjenom 

ponudbenom 
troškovniku 

1. 

naziv  

 
adresa  

OIB  

ime i prezime ovlaštene osobe 
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2. 

naziv  

 

adresa  

OIB  

ime i prezime ovlaštene osobe 

 

3. 

naziv  

 

adresa  

OIB  

ime i prezime ovlaštene osobe 

 

 
 
 

Ukupna vrijednost zajedničke ponude (bez PDV-a) u kn

PDV 25% u kn

Sveukupna vrijednost zajedničke ponude (s PDV-om) u kn

 
 
 

datum: ime, prezime i svojstvo 
ovlaštene osobe 

potpis 
ovlaštene 

osobe i pečat 

1. Za:  
   

2. Za:  
   

3. Za:  
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OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA 
ZA RADOVE KOJI SE USTUPAJU PODIZVODITELJIMA 

 
 
Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu: Izgradnja pristupne ceste do uređaja za 
pročišćavanje "Borovnjak", od strane Općine Tkon, objavljenog u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave pod br. ___________________ od _____________2012., dajemo slijedeću 
 
 

I Z J A V U  
 
da ponuditelj (zajednica ponuditelja) __________________________ ustupa dio radova u 
svrhu izvršenja ugovora podizvoditeljima, kako slijedi: 
 

Red. 
broj Opis radova Lokacija radova Naziv podizvoditelja 

i poslovno sjedište 

Vrijednost 
radova 

bez PDV-a (kn) 
1. 2. 3. 4. 5. 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Ukupna vrijednost radova podizvoditelja bez PDV-a u kn 

PDV 25% u kn 

Sveukupna vrijednost radova podizvoditelja s PDV-om u kn 

 
 
U ___________________, dana ________ 
 
        Ime i prezime, svojstvo i potpis 
        ovlaštene osobe ponuditelja 

M.P.
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OBRAZAC IZJAVE O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA 

 
 
Ponuditelj: _______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
 

Posl.banka i žiro – račun: _____________________________________ 
         
     _____________________________________ 

 
 
Tel:      ____________________________ 
Fax:      ____________________________ 
e-mail: ____________________________ 

 
 

Na temelju javnog nadmetanja br ______________________________ 
Objavljenog u e-oglasniku javne nabave od ______________________ od strane Općine 
Tkon, dajemo slijedeću 
 
 

I Z J A V U 
o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz nadmetanja 

 
Izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima utvrđenim u 

dokumentaciji za nadmetanje te u cijelosti prihvaćamo iste. 
Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka javne nabave 

naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, ispuniti predmetne radove. 
 
 
U__________________________________, dana________________________ 
 
 
         Ponuditelj 
       ___________________________ 
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OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU 
 

Naziv ponuditelja, sjedište i adresa: 

______________________ 
______________________ 

OIB: __________________ 

 
Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu: Izgradnja pristupne ceste do uređaja za 
pročišćavanje "Borovnjak", od strane Općine Tkon, objavljenog u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave pod br. __________________ od __________2012., dajemo slijedeću 
 

 

I Z J A V U 

 

kojom ja, __________________, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne 
osobe ponuditelja ______________, za sebe i pravnu osobu izjavljujem da ponuditelju ili 
meni nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: 
udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, 
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba 
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, 
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje 
protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima 
države sjedišta ponuditelja ili države iz koje dolazim. 
 

 

U ___________________, dana ____________ 

 

Ime, prezime, svojstvo i potpis 

     ovlaštene osobe ponuditelja,  

      uz ovjeru potpisa od javnog bilježnika 
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IZJAVA PONUDITELJA 

O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 
 
U otvorenome postupku javne nabave za izgradnju pristupne ceste do uređaja za 
pročišćavanje "Borovnjak" na području Općine Tkon kojeg provodi Općina Tkon,  
 
Ponuditelj: 
___________________________________________________________________ 
(naziv Ponuditelja) 
 
Izjavljuje da će: 
• u slučaju da njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija u ovom postupku, dostaviti 
jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku garancije banke; 
• da će garancija banke biti bezuvjetna na „prvi poziv” i „bez prigovora” u visini 10 % (deset 
posto) ugovorene sveukupne cijene sa pripadajućim PDV-om; 
• da će garanciju banke za uredno ispunjenje Ugovora predati u roku od 8 (osam) dana od 
dana potpisa Ugovora. 
• da je suglasan da će se garancija banke za uredno ispunjenje Ugovora protestirati 
(naplatiti) 
u slučaju povrede ugovornih obveza; 
a što Ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe. 
 
 

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja: 
 
 

M.P. _______________________________________ 
 
 
U ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TROŠKOVNIK IZGRADNJE PRISTUPNE CESTE DO UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE 
"BOROVNJAK" 

GRAĐEVINSKI RADOVI dim. Količina Jedinična cijena (kn) Ukupno (kn) 

                    
Pripremni radovi   
Iskolčenje trase km 0,73   
Elaborat izvedenog stanja i objekata km 0,73   
Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm. m2 4.400,00   
Uklanjanje drveća debljine (promjera) od 10 do 30 cm. kom 30   
Elaborat izvedenog stanja i objekata km 0,73   
Pripremni radovi - ukupno (kn)   
    
Zemljani radovi   
Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla m3 1.061,30   
Uređenje temeljnog tla m2 3.300,00   
Izrada nasipa od miješanih materijala m3 625,16   
Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala m2 733,75   
Zemljani radovi - ukupno (kn)   
    
Odvodnja   
Izrada betonskih cijevnih propusta kpl 1   
Odvodnja - ukupno (kn)   
    
Nosivi slojevi kolničke konstrukcije   
Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala m3 639,1   
Nosivi slojevi kolničke konstrukcije - ukupno (kn)   
    
Asfaltni kolnički zastor   
Strojna izrada bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja 
(BNHS) m2 2.625,98   



Asfaltni kolnički zastor - ukupno (kn)   
    
    

  
GRAĐEVINSKI RADOVI (bez PDV-a)   

  
    
PDV (25%)   
    
SVEUKUPNO (s PDV-om)   
    
    
    
    
  OVJERA I POTPIS PONUDITELJA:   
    
    
    
 


