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1. OPĆI PODACI  

1.1. PODACI O NARUČITELJU 

Naziv Naručitelja:  PROMET GRAĐENJE d.o.o. 

Adresa: Industrijska 28, Požega 

OIB: 37123159229 

Telefon: 091 7990 241 

E-mail:  lidija@promet.hr 

Kontakt osoba:  Lidija Funduk 

 

1.2. PODACI O KONTAKT OSOBI ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 

 
Ime i prezime:  Lidija Funduk 
Adresa elektroničke pošte:  lidija@promet.hr   
 
Tijekom roka za dostavu ponuda, zainteresirani gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne  
informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje isključivo na način da pošalju upit putem e-maila:  
lidija@promet.hr , najkasnije 4 dana prije isteka roka za dostavu ponuda.  
Dodatne informacije kao odgovori na pravovremeno dostavljena pitanja bit će objavljene na  
internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr, najkasnije tijekom trećeg dana prije isteka roka za 
dostavu ponuda. 
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat  
će se isključivo u pismenom obliku.  

1.3. VRSTA POSTUPKA NABAVE 

Sukladno Prilogu 4. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Pravila o provedbi postupaka nabava za 

neobveznike zakona o javnoj nabavi Promet građenje d.o.o. provodi postupak nabave s obveznom 

objavom poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr . 

1.4. INFORMACIJE O POVEZANIM SUBJEKTIMA 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa temeljen na načelu izbjegavanja 

sukoba interesa kako je definiran Postupcima nabave: 

Red.br. Naziv, adresa, OIB (porezni broj) gospodarskog subjekta 

1. STAKLORAD d. o. o., Požega (Grad Požega), Industrijska 28, OIB: 05875723798 

2. VALOVITI PAPIR - VALPAK d.o.o., Vinogradska /bb, 35400 Nova Gradiška, OIB: 
57546688879 

3.  KARMILEO d.o.o. servis, prijevoz, trgovina i usluge, Hrvatskih branitelja 24, 34000 Požega, 
OIB: 84697310270 

4. ITD-GAUDEAMUS d.o.o., Hrvatskih branitelja 14, 34000 Požega, OIB: 97785815437 

 

mailto:lidija@promet.hr
mailto:lidija@promet.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/
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2. PREDMET NABAVE 

2.1. PREDMET NABAVE 

Predmet nabave je ERP rješenje za građevinsko poduzeće Promet građenje d.o.o.. Predmet nabave 

uključuje kupnju potrebnih licenci te implementaciju ERP rješenja za 30 radnih stanica. 

2.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I/ILI PREDMET ISPORUKE 

Tehničke specifikacije predmeta nabave detaljno su raspisane u Dodatak 1. Tehničke specifikacije. 

Ponuditelji se moraju pridržavati zahtjeva iz tehničkih specifikacija u cijelosti i nije dozvoljeno 

nuđenje rješenja koja ne odgovaraju u potpunosti definiranom u Dodatku 1. Tehničke specifikacije. 

Kao dokaz istog, Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti ovjeren Dodatak 1. Tehničke specifikacije.  

2.3.  ROK I MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 

Rok za izvršenje predmeta nabave je do 31.12.2020. godine, a najduže do 17.05.2021. Mjesto 

izvršenja ja sjedište Naručitelja.  

2.4. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA  

Plaćanje se vrši sukladno izdanim računima odabranog ponuditelja na račun Ponuditelja u 6 jednakih 

rata kako slijedi: 

1. rata: u roku od 30 dana od potpisa Ugovora o nabavi 

2. rata: u roku od 60 dana od potpisa Ugovora o nabavi 

3. rata: u roku od 90 dana od potpisa Ugovora o nabavi 

4. rata: u roku od 120 dana od potpisa Ugovora o nabavi 

5. rata: u roku od 150 dana od potpisa Ugovora o nabavi 

6. rata: u roku od 180 dana od potpisa Ugovora o nabavi. 

 

2.5. ODREDBE O MOGUĆIM IZMJENAMA UGOVORA I UVJETI POD KOJIMA JE 

MOGUĆE IZMIJENITI UGOVOR 

Ugovor o nabavi moguće je mijenjati bez novog postupka nabave u svim sljedećim slučajevima: 

1. za dodatne radove, usluge ili robu koju isporučuje izvorni ugovaratelj, koja se pokazala potrebnom 

i nužnom za završetak projekta koja nije uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja: 

- nije moguća zbog gospodarskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za među zamjenjivošću i 

interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru 

prvotne nabave; i 
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- prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručitelja. 

Međutim, bilo koje povećanje cijene ne smije biti veće od 50 % vrijednosti izvornog ugovora. Ako je 

učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene. 

Takve uzastopne izmjene ne smiju imati za cilj zaobilaženje Priloga 4. Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi  

2. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljivi javni naručitelj nije mogao predvidjeti; 

- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora; 

- svako povećanje cijene nije veće od 50 % vrijednosti izvornog ugovora ili okvirnog sporazuma. Ako 

je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene. 

Takve uzastopne izmjene ne smiju imati za cilj zaobilaženje Priloga 4. Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi; 

3. Ugovor o nabavi je moguće mijenjati bez novog postupka nabave ako izmjene, bez obzira na 

njihovu vrijednost, nisu značajne. 

Značajne izmjene su definirane točkom 16 Priloga 2 PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA, 

Zajednička nacionalna pravila, Pravilo broj 05, Verzija 5.1, Prilog 17.:  

Izmjena se smatra značajnom ako: 

a) naručitelj izmjenom unosi uvjete, koji da su bili dio prvotnog postupka nabave, bi omogućili 

uključivanje drugih ponuditelja različitih od onih koji su prvotno odabrani, 

b) bi dovele do dodjele ugovora ugovaratelju različitom od onog kojem je prvotno dodijeljen ugovor, 

c) naručitelj značajno povećava opseg ugovora koji sadržava radove/usluge/ robe koje nisu prvotno 

tražene. 

4. Nadalje, bez bilo kakve potrebe za provjerom jesu li ispunjeni uvjeti pod kojima se izmjena smatra 

značajnom, ugovore je jednako moguće izmijeniti bez potrebe za novim postupkom nabave, ako je 

vrijednost izmjene manja od sljedećih vrijednosti: 

i. od 150.000,00 kn bez PDV-a; i 

ii. od 10 % prvotne vrijednosti ugovora za ugovore o uslugama i nabavi robe i 15 % prvotne 

vrijednosti ugovora za ugovore o radovima. 

2.6. JAMSTVA 

2.6.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 
Ponuditelji su obvezni priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 18.000,00 kuna i to u 

obliku bankarske garancije ili novčanog pologa koji se uplaćuje na račun Naručitelja HR 

8124850031500006733, kod Croatia banke d.d.. U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo može 
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dostaviti jedan od članova zajednice ponuditelja ili svaki član zajednice ponuditelja zasebno 

proporcionalno izvršenju svog dijela ugovora.  

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude mora biti sukladno roku valjanosti ponude.  

2.6.2. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA O NABAVI 
Naručitelj će od odabranog ponuditelja zahtijevati dostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

u obliku bankarske garancije u vrijednosti od 10% vrijednosti ugovora o nabavi u roku od 30 dana od 

potpisivanja Ugovora.  

3. KRITERIJI ZA ODABIR 

3.1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE 

Iz postupka nabave, Naručitelj će isključiti gospodarske subjekte koji su osuđeni za jedno od sljedećih 

kaznenih djela: 

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji 

- korupciju 

- prijevaru 

- terorizam 

- pranje novca 

- dječji rad ili trgovanje ljudima. 

Također, iz postupka nabave, Naručitelj će isključiti gospodarske subjekte koji nisu uredno platili 

poreze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojoj državi članici. 

U slučajevima zajedničkog podnošenja ponude, kad nekoliko gospodarskih subjekata osniva konzorcij 

kako bi dostavili zajedničku ponudu, osnove za isključenje primjenjuju se na sve ponuditelje. 

Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje gospodarskog subjekta, svi gospodarski subjekti koji 

sudjeluju u postupku nabave dužni su uz ponudu dostaviti Izjavu o nepostojanja osnova za isključenje 

(PRILOG 1.) ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. 

3.2. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

3.2.1. Ekonomska i financijska sposobnost 
Iz postupka nabave, Naručitelj će isključiti gospodarske subjekte koji ne mogu dokazati minimalnu 

ekonomsku i financijsku sposobnost. 

a) Minimalni godišnji promet ostvaren u godini koja prethodi predaju ponude mora biti 

1.100.000,00 kn. Navedeno se dokazuje financijskom dokumentacijom za prethodnu godinu. 

3.2.2. Tehnička i stručna sposobnost 
a) KLJUČNI STRUČNJACI 

Ponuditelj mora dokazati da raspolaže sljedećim ključnim stručnjacima, neovisno o tome 

pripadaju li oni gospodarskom subjektu ili ne: 
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1. Stručnjak za vođenje projekata implementacije ponuđenog ERP rješenja (Ključni 

stručnjak) - jedna (1) osoba:  

- Pet (5) godina radnog iskustva od čega minimalno tri (3) godine radnog iskustva u 

vođenju projekata implementacije informatičkih sustava. 

2. Stručnjak za segment građevinskog poslovanja vezano za ponuđeno ERP rješenje 

(Ključni stručnjak) - jedna (1) osoba:  

- Minimalno tri (3) godina radnog iskustva na projektima implementacija ERP 

rješenja,  

3. Stručnjak za segment upravljanje skladištem vezano za ponuđeno ERP rješenje 

(Ključni stručnjak) - jedna (1) osoba:  

- Minimalno tri (3) godine radnog iskustva na projektima implementacija ERP 

rješenja 

4. Stručnjak za segment financija i računovodstva vezano za ponuđeno ERP rješenje 

(Ključni stručnjak) - jedna (1) osoba:  

- Minimalno tri (3) godine radnog iskustva na projektima implementacija ERP 

rješenja,  

5. Stručnjak za razvoj na platformi ponuđenog ERP rješenja (Ključni stručnjak) – jedna 

(1) osoba:  

- Minimalno tri (3) godine radnog iskustva u razvoju i održavanju programskog koda 

predloženog ERP rješenja. 

Gospodarski subjekt mora za svakog od ključnih stručnjaka u ponudi dostaviti: 

•           Životopis potpisan od strane ključnog stručnjaka,  

Jedna imenovana fizička osoba može obavljati više od jedne ključne funkcije, ali ne više od tri.  

 

b) Iskustvo ugovaratelja za izvršenje ugovora u skladu s odgovarajućim standardom kvalitete  

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke sposobnosti Ponuditelj mora dostaviti popis s 

najmanje 3 (tri) izvršene usluge usporedive vrijednosti (usporedivom vrijednosti smatra se usluga u 

minimalno 50%-tnom iznosu ukupne ponuđene vrijednosti nabave bez PDV-a) o istim ili sličnim 

odnosno usporedivim predmetima nabave (npr.: ERP sustav, MIS sustav, DMS sustav, CRM sustav) 

izvršenima u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj 

godini.  
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3.3. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Naručitelj će ugovor o nabavi dodijeliti ekonomski najpovoljnijoj ponudi. 

3.3.1. Formula za rangiranje ponuda 
Naručitelj će između prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja odabrati ekonomski najpovoljniju 
ponudu kao vrijednost za novac na temelju sljedećih kriterija: 
 

Kriterij Maksimalni 
broj bodova 

Cijena ponude (CP) 40 bodova 

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka (KS) 60 bodova 

Maksimalni broj bodova 100 bodova 

 

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema 

navedenim kriterijima:  

UB = CP + KS 

pri čemu je: 

UB – ukupan broj bodova 

CP – broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu 

KS – broj bodova ostvaren za iskustvo ključnih stručnjaka 

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UB).  

Izračun broja bodova iskazivati će se na dvije decimale. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će 
odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 
U nastavku je za svaki od kriterija naveden način bodovanja, apsolutni i relativni udio kriterija u 
ukupnoj ocjeni te načini dokazivanja svakoga kriterija: 
 
 

CIJENA PONUDE (CP) 
 
Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema kriteriju cijene ponude je 40 bodova.  

 

Onaj ponuditelj koji dostavi ponudu s najnižom cijenom dobit će maksimalni broj bodova. 

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli: 

 

CP = Cmin / Cx * 40 
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gdje je: 

CP – ukupni broj bodova ponude za cijenu, 

Cx – cijena ponude koja se ocjenjuje, 

Cmin – najniža cijena od svih ponuđenih koje su zadovoljile minimalne uvjete 

40 – maksimalni broj bodova. 

 

SPECIFIČNO ISKUSTVO KLJUČNIH STRUČNJAKA (KS) 
 
Kao dokaz iskustva nominiranih stručnjaka, a u svrhu ocjene ponude po ovom kriteriju odabira, 

ponuditelj u ponudi mora dostaviti: 

1. Životopis za nominirane stručnjake izrađen korištenjem Europass obrasca ili na vlastitom 

obrascu koji sadržajno odgovara Europass obrascu, iz kojeg mora biti jasno vidljivo:  

- broj godina relevantnog profesionalnog iskustva 

- popis uspješno završenih projekata  

Životopisi moraju biti vlastoručno potpisani uz izjavu potpisnika sljedećeg sadržaja: „Pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem istinitost navoda iz životopisa“. 

Naručitelj zadržava pravo provjere podataka kod referentnog naručitelja/korisnika. 

 

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60 bodova.  

Najviše bodova ostvariti će ponuda koja za Specifično iskustvo stručnjaka ostvari najviše bodova 

prema dolje navedenim podkriterijima: 

 

a. 

Voditelj projekta 

 

Maksimalni broj 

bodova :  12 

Iskustvo stručnjaka na voditeljskim pozicijama 

(n= broj godina iskustva na voditeljskim 

pozicijama) 

n = 3 0 

4 ≤ n < 6 1 

6 ≤ n < 9 2 

n ≥ 9 4 

Iskustvo stručnjaka u projektima uspostave 

informacijskih sustava 

(n= broj uspješno završenih projekata) 

n = 0 0 

1 ≤ n < 3 2 

3 ≤  n < 7 4 

n ≥ 7 8 

b. 

Stručnjak za segment 

građevinskog poslovanja 

vezano za ponuđeno ERP 

rješenje 

 

Maksimalni broj  

bodova : 12 

Iskustvo stručnjaka u projekt implementacije 

ponuđenog ERP rješenja za naručitelja s više od 

25 korisnika, gdje je stručnjak bio odgovoran za 

segment građevinskog poslovanja  

 

(n= broj uspješno završenih projekata) 

n = 1 3 

2 ≤n < 5 6 

n ≥ 5 12 

c. 
Stručnjak za segment 

upravljanje skladištem 

Iskustvo stručnjaka u projektima implementacije 

ponuđenog ERP rješenja za naručitelja s više od 

n = 1 3 

2 ≤ n < 4 6 
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vezano za ponuđeno ERP 

rješenje 

 

Maksimalni broj  

bodova:  12 

25 korisnika, gdje je stručnjak bio odgovoran za 

segment upravljanja skladištem 

(n= broj uspješno završenih projekata) 

 

5 ≤  n < 8 9 

n ≥ 8 12 

d. 

Stručnjak za segment 

financija i računovodstva 

vezano za ponuđeno ERP 

rješenje 

 

Maksimalni broj  

bodova: 12 

Iskustvo stručnjaka u projektima implementacije 

ponuđenog ERP rješenja za naručitelja s više od 

25 korisnika, gdje je stručnjak bio odgovoran za 

segment računovodstva i financija 

(n= broj uspješno završenih projekata) 

n = 1 3 

2 ≤ n < 5 6 

5 ≤  n < 8 9 

n ≥ 8 12 

e. 

Stručnjak za razvoj na 

platformi ponuđenog ERP 

rješenja 

 

Maksimalni broj  

bodova: 12 

Iskustvo stručnjaka u razvoju i održavanju 

programskog koda predloženog ERP rješenja 

(n= broj uspješno završenih projekata) 

n = 1 3 

2 ≤n < 5 6 

n ≥ 5 12 

 

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli: 

 
 

 

gdje je : 

 

KS – ukupni bodovi ponude x za kriterije za Specifično iskustvo stručnjaka: 

KSax – bodovi ponude x prema ocjeni kriterija a, 

KSbx – bodovi ponude x prema ocjeni kriterija b, 

 

KSmax – bodovi najviše ocijenjene ponude od svih ponuđenih koje su zadovoljile minimalne uvjete tehničke i 

stručne sposobnosti. 

60 – težinski faktor za Specifično iskustvo stručnjaka 

Maksimalni broj bodova (KS) koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60. 

 

4. PODACI O PONUDI 

4.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE 

Ponuda se izrađuje i dostavlja u digitalnom obliku na adresu lidija@promet.hr , osim jamstva za 

ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, koja se dostavlja u originalu na adresu Industrijska 

28, Požega.  Pri izradi ponude, Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije 

za nadmetanje.  

𝐾𝑆 =
𝐾𝑆𝑎𝑥+𝐾𝑆𝑏𝑥 
𝐾𝑆𝑚𝑎𝑥

*60 

mailto:lidija@promet.hr
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Ponuda mora sadržavati najmanje:  
1. potpisanu Izjavu o nepostojanju osnova za isključenje (Prilog 1),  

2. popunjen obrazac ponude (Prilog 2),  

3. ovjeren Dodatak 1. Tehničke specifikacije 

4. dokaz uplate pologa ako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku pologa 

5. bankarsku garanciju u originalu ako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku 
bankarske garancije  

6. dokaze sposobnosti kako je definirano u dokumentaciji za nadmetanje – financijske izvještaje 
u obliku kako je propisano u državi sjedišta ponuditelja, životopis za sve nominirane stručnjake 

7. dodatak ponudi na memorandumu Ponuditelja na kojojem će Ponuditelj definirati sve 
potrebne/ponuđene licence i trošak implementacije te ukupnu cijenu ponude te sve dodatne 
informacije koje smatra potrebnim 

 

Pri izradi ponude, Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva. Ponuditelj ne smije 
mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda. Sve troškove izrade ponude snose 
ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.  
 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Dijelovi ponude koji se odnose na dokaze sposobnosti i/ili jednakovrijednosti (izvodi iz odgovarajućih 
registara, financijski izvještaji, katalozi, brošure, tehnički listovi i sl.) mogu biti na drugom službenom 
jeziku Europske unije.  
 
Nije dopušteno nuđenje inačica i alternativnih ponuda. 
 

7.2. PRAVILA DOSTAVE DOKUMENATA  

Sve tražene dokumente i dokaze koji se dostavljaju sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije 

ponuditelji mogu dostaviti kao scan izvornika, ovjerenih ili neovjerenih preslika.  

Iznimno, bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u originalu Naručitelju. 

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

iz ove točke, Naručitelj se može obratiti ponuditelju te nadležnim tijelima radi dobivanja potpunih i 

jasnih informacija, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi Naručitelj može 

zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 

7.3.  ROK ZA DOSTAVU PONUDA  

Rok za dostavu ponude je 10 dana od dana službene objave Poziva na dostavu ponuda na 
www.struktrunifondovi.hr, 10.08.2020. godine. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu 
ponuda neće biti predmetom ocjene ponuda. 

7.4.  NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja kao jedan .pdf dokument elektronskom poštom na e-mail adresu: 
lidija@promet.hr  . 

http://www.struktrunifondovi.hr/
mailto:lidija@promet.hr
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Ponuditelj isključivo jamstvo za ozbiljnost ponude o obliku bankarske garancije dostavlja u originalu 
na adresu Industrijska 28, 34000 Požega, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: naziv 
predmeta nabave i evidencijski broj postupka, s istaknutom napomenom „dio ponude koji se dostavlja 
odvojeno“. Na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice navodi se: naziv, adresa i OIB 
ponuditelja/zajednice ponuditelja. 

7.5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE  

Cijena ponude izražava se u kunama. 
Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. 
Cijena ponude piše se brojkama te zaokružuje na dvije decimale. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

6.8 ROK VALJANOSTI PONUDE  

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj 
će odbiti ponudu čija je valjanost kraća od zahtijevane. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj 
će tražiti njegovo produljenje i u tu svrhu dati primjereni rok ponuditelju. Na zahtjev Naručitelja, 
ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA  

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju 
njihova međusobnog odnosa. Odgovornost članova iz zajednice ponuditelja je solidarna. Ako 
ponuditelj nastupa kao zajednica ponuditelja dužan je popuniti Tablicu 1 Prilog 2. Obrazac ponude. 
Ponuditelj koji je samostalno dostavio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. U 
zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi izvršavati pojedini član zajednice 
ponuditelja.  
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio, 
ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. 

6. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE  

Ako ponuditelj namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužan 
je za svakog podizvoditelja popuniti Tablicu 2. Priloga 2. Obrazac ponude, odnosno u ponudi mora 
navesti podatke o dijelu ugovora o nabavi koji namjerava dati u podugovor. Sudjelovanje podizvoditelja 
ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi. 

7. PREGLED I OCJENA PONUDA  

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni 
ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, NOJN može, poštujući načela jednakog 
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tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, 
upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. 
Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili 
ponuđenim predmetom nabave. 
 


