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1. OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE 
 

1.1. Podaci o Naručitelju 

Naziv Naručitelja: MEDIAB ONE d.o.o. (u daljnjem tekstu Naručitelj)  
Sjedište Naručitelja: Hondlova 2/11, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 
Matični broj Naručitelja (MBS): 081240355 
OIB Naručitelja: 43021489625 
Broj telefona Naručitelja: 00385 1 2358 000 

  E-mail adresa Naručitelja: info@medilabOne.com 

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s Ponuditeljima 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se isključivo 
u pisanom obliku putem elektroničke pošte Naručitelja i internetske stranice www.strukturnifondovi.hr.  

 

 Ime i prezime osobe za komunikaciju s gospodarskim subjektom: Lucija Crnković 

 Adresa elektroničke pošte kontakt osobe: lucija.crnkovic@medilabOne.com 

 Broj telefona: 01 2358 023 

   
1.3. Vrsta postupka nabave 
 
Vrsta postupka nabave je postupak nabave s obveznom objavom sukladno Prilogu 3. Pravila za NOJN 
verzija 7.0 (Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi), a koji je sastavni dio 
natječajne dokumentacije u okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz 
aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”. Navedeni natječaj i Prilog 3. dostupni su na internetskoj stranici 
www.strukturnifondovi.hr. 
 
1.4. Dostupnost natječajne dokumentacije 

Poziv na dostavu ponuda s prilozima, pitanja Ponuditelja i odgovori Naručitelja, kao i sve obavijesti o 
izmjenama i dopunama poziva na dostavu ponude bit će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na 
internetskoj stranici Strukturnih fondova, adresa internetske stranice www.strukturnifondovi.hr. 

 
1.5. Pojašnjenja i izmjene natječajne dokumentacije 

Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda postavljati pitanja odnosno zahtijevati 
dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz natječajnu dokumentaciju. Zahtjev sa postavljenim 
pitanjima Ponuditelji mogu dostaviti najkasnije do 13.04.2021. godine do kraja dana.  

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se u 
pisanom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih Ponuditelja za pojašnjenjem dostavlja se isključivo putem 
elektroničke pošte osobe zadužene za komunikaciju s Ponuditeljima (točka 1.2. ovog Poziva na dostavu 
ponuda). 
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Dodatne informacije i pojašnjenja, od strane Naručitelja, bit će objavljeni bez navođenja podataka o 
podnositelju zahtjeva na internetskim stranicama na kojima je dostupna i natječajna dokumentacija 
najkasnije do 14.04.2021. godine do 12:00:00 sati; adresa internetske stranice 
www.strukturnifondovi.hr. 

U slučaju da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda značajno izmijeni dokumentaciju za 
nadmetanje, izmjene će učiniti dostupnima svim Ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj 
stranici kao i temeljnu dokumentaciju za nadmetanje te Ponuditeljima od izmjene osigurati primjereni 
rok za dostavu ponuda. Ako su izmjene Dokumentacije za nadmetanje značajnije, Naručitelj mora 
produžiti rok za dostavu ponuda. Produljenje roka mora biti razmjerno važnosti izmjene, ali ne smije 
biti kraće od 8 dana od dana objave izmjene. 

Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje, obavijesti o izmjenama i dopunama 
dokumentacije za nadmetanje te odgovori na pitanja Ponuditelja nisu stavljeni na raspolaganje u 
predviđenim rokovima, Naručitelj će rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi 
zainteresirani Ponuditelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponuda. 

1.6. Evidencijski broj nabave 

Evidencijski broj nabave je: KK.01.2.1.02.0021/2021/01 
 
1.7. Pravo sudjelovanja 

U ovom postupku nabave kao Ponuditelji mogu sudjelovati svi gospodarski subjekti i fizičke osobe, 
neovisno o državi u kojoj su registrirani ili imaju podružnicu. 

 
1.8. Sprječavanje sukoba interesa 

 
Naručitelj je obvezan postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa. Navedeno znači da se iz 
postupka, što uključuje i sklapanje ugovora/izdavanje narudžbenice izuzimaju osobe koje su u sukobu 
interesa u odnosu na povezana društva1 i povezane osobe2. 

Sukob interesa između Naručitelja i povezanih subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici 
Naručitelja3, koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, 
imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao 
smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, i to: 

1. ako predstavnik NOJN-a istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu, ili 
2. ako je predstavnik NOJN-a vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih 
sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga povezanog subjekta s više od 0,5 %. 

 
1 Kako to definiraju pravila općeg poreznog prava, a koji predstavljaju ponuditelja i članove zajednice gospodarskih subjekata. 
2 Obuhvaća povezane osobe kako to definiraju pravila općeg poreznog prava, te srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog 
stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike 
predstavnika NOJN-a kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela NOJN-a. 
3 Obuhvaća čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela NOJN-a, člana stručnog povjerenstva za nabavu (ako je ono osnovao i 
djeluje), drugu osobu koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku nabave, te osobe kod pružatelja 
usluga nabave koji djeluju u ime NOJN-a. 
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3. ako je riječ o srodnicima po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnicima po 
tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te 
posvojitelje i posvojenike predstavnika NOJN-a kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog 
ili nadzornog tijela NOJN-a. 
 
Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika NOJN-a poslovne udjele, 
dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu povezanog 
subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja 
na dužnost predstavnika NOJN-a s kojim je povezana te ako je opravdana primjena posebnog postupka 
nabave iz točke 4.3. točki a) i b) ovog Pravila.  
 
Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima jer je s istima u 
sukobu interesa:  
 
- GENOS – DNA LABORATORIJ d.o.o. za ispitivanje i analize, OIB: 82496504304, Hondlova 2/11, 10000 

Zagreb 
- Poliklinika za internu medicinu i dijalizu B. Braun Avitum, OIB: 82906212790, Hondlova 2, 10000 

Zagreb 
- B.BRAUN AVITUM CROATIA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 87322837977, Hondlova 2/9, 10000 

Zagreb 
- BORG d.o.o. za trgovinu i poljoprivrednu proizvodnju, OIB: 67592917497, Miholjsko, Lisine 3, 47220 

Vojnić 
 

 
2. PREDMET NABAVE 

 

2.1. Procijenjena vrijednost nabave 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.475.000,00 kn bez PDV-a. 

 
2.2. Vrsta ugovora 
 
  Ugovor o djelu za fizičke osobe ili ugovor o poslovnoj suradnji. 

 
2.3. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 

Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe: 
 

Grupa 1. Liječnik specijalist obiteljske medicine u svrhu savjetovanja i provedbe Projekta 

Grupa 2. Liječnik obiteljske medicine u svrhu uključivanja i praćenja ispitanika za provedbu Projekta 
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Grupa 3. Vanjski stručnjak (znanstvenik) u području molekularne biologije u svrhu znanstvenog 
savjetovanja i pomoći prilikom provedbe Projekta. 

Grupa 4. Liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja oko pripreme i razrade inicijalne faze Projekta 

Grupa 5. Liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja u  završnoj fazi projekta 

Grupa 6. Liječnik nutricionistički savjetnik 
 
Grupa 7. Statističar savjetnik 

Grupa 8. Statističar analitičar 

 

Moguće je predati ponudu za jednu i/ili više grupa. 

 
2.4. Predmet nabave 

Predmet nabave su usluge vanjskih suradnika i stručnjaka koje čine doktori i stručni i savjetodavni 
medicinski tim (liječnici opće medicine i specijalisti dijabetolozi, nutricionisti, stručnjak za glikane i 
statističari). Detaljniji opis predmeta nabave opisan je u točki 2.5. Opis nabave.  

 
2.5. Opis nabave 

Projekt  „Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa“ ima za cilj razviti individualiziranu uslugu 
probira visokorizičnih bolesnika za razvoj šećerne bolesti (dijabetesa) temeljenog na glikomu plazme te 
razvoj paketa preporuka životnih navika s ciljem odgode ili potpune prevencije razvoja bolesti.  

Projekt se sastoji od dvije faze: industrijskog i eksperimentalnog razvoja. Unutar faze industrijskog razvoja 
koja traje 30 mjeseci, planira se organizirati sastanke i edukacije te angažirati 130 stručnjaka. 

Ciljevi projekta su: identificirati glikanske strukture prisutne na proteinima humane plazme koje upućuju 
na razvoj šećerne bolesti tipa 2 kod osoba koje nemaju naznake bolesti, odrediti dijagnostičku vrijednost 
struktura identificiranih pod točkom 1. (osjetljivost, specifičnost), identificirati gene povezane s razvojem 
šećerne bolesti pomoću provjere razlike ekspresije odabranih gena između populacije koja razvije šećernu 
bolest tijekom provedbe projekta i kontrolne skupine te odrediti dijagnostički značaj pojedinih gena u krvi, 
razviti test probira za osobe u zdravoj populaciji temeljen na procjeni vrijednosti dosadašnjih kliničkih 
osobina koje predisponiraju razvoj šećerne bolesti te razviti paket preporuka životnih navika s ciljem 
odgode ili potpune prevencije razvoja bolesti. 

Predmet nabave usluge vanjskih suradnika, obuhvaćaju sljedeće potrebne stručnjake i njihov opis poslova, 
koji su podijeljeni po grupama, kako bi se ostvarili projektni ciljevi: 

Grupa 1. Liječnik specijalist obiteljske medicine u svrhu savjetovanja i provedbe Projekta  

Opis posla: 
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U okviru stručne skupine znanstvenika i liječnika na Projektu – stručni savjetnik na projektu te koordinacija 
i podrška liječnicima obiteljske medicine koji rade na Projektu što obuhvaća, na primjer, davanje smjernica 
i držanje informativnih sastanaka/predavanja liječnicima obiteljske medicine, odgovaranje na upite 
liječnika obiteljske medicine i slično. 

Pregled i rad s ispitanicima, a u svrhu provedbe Projekta, odnosno istraživanja na Projektu prema opisu 
posla navedenoga za Grupu 2. 

Uvjeti: 

o Minimalno 5 godina iskustva u liječenju bolesnika sa šećernom bolešću. 
o Doktor znanosti 
o Nastavno zvanje  
o Prednost imaju kandidati koji rade kao mentori za specijalizaciju liječnika obiteljske 

medicine. 

 
Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 
 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman jednog stručnjaka kroz 100 sati rada. Konačna procjena 
utrošenih sati izvršiti će se po završetku obavljanja ugovorenog posla. 

Grupa 2. Liječnik obiteljske medicine u svrhu uključivanja i praćenja ispitanika za provedbu Projekta 

Pregled i rad s ispitanicima, a u svrhu provedbe Projekta, odnosno istraživanja na Projektu prema 
priloženom sljedećem opisu posla: 

o Uključivanje oko 20  ispitanika (15 do 30) u istraživanje prema uključnim i isključnim 
kriterijima Projekta. Točan broj ispitanika se ugovora sa svakim zasebno na temelju vlastite 
procjene temeljem pregleda svoje baze bolesnika: 

 zdravi pojedinci (isključena akutna upalna, autoimuna ili maligna bolest) s 
pozitivnom obiteljskom anamnezom dijabetesa tipa 2 kod prvog srodnika,  

 dob 55-69 godina.  
 
o Kontaktiranje uključenih ispitanika, obavještavanje uključenih ispitanika o dogovorenom 

terminu izuzimanja uzoraka, sudjelovanje u izuzimanju uzoraka i ispunjavanju anketnih 
upitnika. 

o Obrada svakog ispitanika s izuzimanjem uzoraka će se održati tri (3) puta tijekom provedbe 
Projekta, u razmacima od jedne godine. 

o S obzirom na rezultat analize glikozilacije i svoju kliničku procjenu, tumačenje rezultata 
ispitaniku te njegovo savjetovanje o daljnjem postupanju u prevenciji njegovog zdravlja.  

o Postavljanje sustava za kontinuirano mjerenje glukoze (CGMS) osobama u kojih su na prvoj (a 
potom i drugoj) kontroli uočene promjene na glikanima. 

o S obzirom na rezultat analize ekspresije gena povezanih s razvojem šećerne bolesti i svoju 
kliničku procjenu, tumačenje rezultata ispitaniku te savjetovanje o daljnjem postupanju u 
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prevenciji njegovog zdravlja ako se bez sumnje utvrdi uloga pojedinih gena kao biomarkera u 
razvoju šećerne bolesti. 

Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman oko 115 stručnjaka koji uključuju prosječno 20-ak 
ispitanika. 

U troškovniku je potrebno prikazati planirani broj uključenih ispitanika i cijenu po obavljenoj usluzi. Broj 
uključenih ispitanika moći će se mijenjati tijekom ispunjavanja ugovora jer nije unaprijed moguće 
odrediti koliko ispitanika će se odazvati. Predviđena cijena za grupu 2. je 390,85kn bruto po ispitaniku. 

 

Grupa 3. Vanjski stručnjak (znanstvenik) u području molekularne biologije u svrhu znanstvenog 
savjetovanja i pomoći prilikom provedbe Projekta. 

Opis posla:  

Izvršitelj se obvezuje pružati uslugu voditelja stručne skupine znanstvenika i liječnika. Izvršitelj će obavljati 
pregled i validaciju zaključaka i smjernica stručne skupine znanstvenika i liječnika, uključujući i druge 
potrebne aktivnosti u okviru usluge voditelja stručne skupine znanstvenika i liječnika. Izvršitelj se obvezuje 
koordinirati postupak prijave etičkom povjerenstvu za provedbu istraživanja. 

Dodatno, Izvršitelj će također pružati i uslugu glavnog znanstvenog savjetnika na Projektu, a sve kako bi 
Naručitelj mogao ispravno koordinirati projektne aktivnosti, odnosno ispravno provesti Projekt. Uz 
prethodno opisane usluge, Izvršitelj se posebno obvezuje provesti analizu i tumačenje rezultata glikanske 
analize te nastavno na to izraditi glikanske nalaze. 

Naručitelj se obvezuje staviti na raspolaganje Izvršitelju rezultate glikana (odnosno potrebne podatke i 
informacije) kako bi Izvršitelj mogao provesti analizu i tumačenje predmetnih rezultata te izraditi glikanske 
nalaze. 

Izvršitelj je dužan pravovremeno komunicirati s Naručiteljem te se prilikom obavljanja opisanih usluga 
mora držati uputa Naručitelja, a posebice onih uputa vezanih za provedbu Projekta. 

 

Uvjeti: 

o Minimalno 5 godina iskustva u znanstvenom radu na području analize glikozilacije 
plazmatskih proteina  

o Minimalno 3 godine iskustva na području glikozilacije plazmatskih proteina u dijabetesu 

 

Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman jednog stručnjaka kroz 460 sati rada.  
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Grupa 4. Liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja oko pripreme i razrade inicijalne faze 
Projekta 

Opis posla: 

U okviru stručne skupine znanstvenika i liječnika na Projektu – stručni savjetnik u pripremi i razradi 
inicijalne faze projekta, sudjelovanje na sastancima stručne skupine. 
 
Jedan liječnik specijalist će dodatno sudjelovati u predstavljanu projekta liječnicima obiteljske medicine. 
 
Uvjeti: 

o Doktor znanosti 
o Nastavno zvanje  

Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 
 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman 4 stručnjaka kroz 25 do 50 sati rada. Broj stručnjaka se 
može mijenjati ovisno o razvoju projekta. Konačna procjena utrošenih sati izvršit će se po završetku 
obavljanja ugovorenog posla. 

Grupa 5. Liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja u  završnoj fazi projekta 

Opis posla:  
 Sudjelovanje u interpretaciji rezultata istraživanja 
 Sudjelovanje na okruglim stolovima/edukacijama koje će se provoditi u sklopu završne faze Projekta 

– uputa liječnicima obiteljske medicine o interpretaciji rezultata ispitanicima. 
 Stručno savjetovanje tijekom završne faze Projekta - izrada paketa usluga 
 
Uvjeti: 

o Doktor znanosti 
o Nastavno zvanje  

Za potrebe provedbe predviđa se angažman 6 stručnjaka kroz 25 do 50 sati rada. Broj stručnjaka se 
može mijenjati ovisno o razvoju projekta. Konačna procjena utrošenih sati izvršit će se po završetku 
obavljanja ugovorenog posla. 

Grupa 6. Liječnik nutricionistički savjetnik 
 
Opis posla:  
Priprema nutricionističkog upitnika, sudjelovanje prilikom praćenja glukovarijabilnosti u ovisnosti o 
prehrambenom statusu, formiranje nutricionističko-dijabetoloških preporuka i izrada individualiziranih 
nutricionističkih rješenja za paket preporuka životnih navika, sudjelovanje na okruglim 
stolovima/edukacijama koje će se provoditi u sklopu Projekta – priprema i provedba edukacija, stručno 
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savjetovanje tijekom Projekta te sudjelovanje u interpretaciji rezultata istraživanja. 
 
Uvjeti: 

o liječnik specijalist dijabetolog 
o doktor znanosti iz područja nutricionizma  

 
Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 
 
Za potrebe provedbe predviđa se angažman 1 stručnjaka kroz do 100 sati rada. Konačna procjena 
utrošenih sati izvršit će se po završetku obavljanja ugovorenog posla. 

 

Grupa 7. Statističar savjetnik 

Opis posla:  
 Statistička analiza epidemioloških podataka u svrhu reevaluacije veličine uzorka odnosno sudionika 

istraživanja potrebnih za provođenje na temelju najsvježijih podataka  
 

Uvjeti: 

o Doktor medicine sa specijalizacijom iz epidemiologije s iskustvom u području šećerne bolesti 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman 1 stručnjaka kroz 25 do 50 sati rada. Konačna procjena 
utrošenih sati izvršit će se po završetku obavljanja ugovorenog posla. 

 
Grupa 8. statističar analitičar 

Opis posla:  
 

 Statistička obrada podataka prikupljenih tijekom provedbe Projekta prema uputama znanstvenih 
savjetnika 

 Stručno savjetovanje tijekom Projekta 
 
Uvjeti: 

o Minimalno 2 godine iskustva u statističkoj obradi podataka o glikanima  
o Projekt zahtijeva rad tijekom cijelog tjedna, uključujući i rad subotom i/ili nedjeljom. 

 

Za potrebe provedbe predviđa se angažman 1 stručnjaka kroz 25 do 50 sati rada. Konačna procjena 
utrošenih sati izvršit će se po završetku obavljanja ugovorenog posla. 
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Prilikom obavljanja prethodno opisanih usluga za sve grupe Izvršitelj se obvezuje poštivati pravila 
struke. 

Tijekom trajanja ovog Ugovora, svi Izvršitelji se obvezuju biti dostupni na zahtjev i poziv Naručitelja. 

 

2.6. Količina predmeta nabave 

Okvirna predviđena količina predmeta nabave iz grupe 2 navedena je u troškovniku i podložna je 
promjeni tijekom trajanja ugovora, Prilog II – grupa 2. 
 
Okvirnu količinu predmeta nabave iz grupa 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 potrebno je upisati  prema količinama 
navedenim u napomeni u troškovniku i podložna je promjeni tijekom trajanja ugovora, Prilog II – grupe 
1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.  
 

2.7. Način određivanja cijene ponude 

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i iskazuje se za cjelokupnu nabavu za koju 
ponuditelj daje ponudu. Cijena ponude upisuje se brojkama unutar Ponudbenog lista te mora biti ista 
cijeni  navedenoj u troškovniku (Prilog II.). 

Ponuda može biti izražena u nacionalnoj valuti zemlje Ponuditelja. Iznos ponude iz inozemstva koja je 
izražena u valuti drukčijoj od HRK preračunava se u HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke 
(HNB) računajući na dan pregleda i ocjene ponuda. 

Ponuditelj je dužan u ponudbenom listu i troškovniku upisati ukupnu cijenu bez poreza na dodanu 
vrijednost (PDV-a), zatim iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te ukupnu cijenu s porezom na 
dodanu vrijednost (PDV-om).  Ako je riječ o Ponuditelju iz inozemstva, isti cijenu svoje ponude treba 
prikazati samo bez PDV-a, pri čemu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti 
iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno 
za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.  

Jedinična cijena stavki bez PDV-a mora biti iskazana s eventualnim popustima i mora uključivati sve 
zavisne troškove koji se odnose na predmetne usluge. 

Naručitelj će u postupku pregleda, usporedbe i ocjenjivanja ponuda uspoređivati ukupnu cijenu 
ponude bez PDV-a. 

 
2.8. Mjesto isporuke usluge/izvršenja predmeta nabave 

 
Usluge vanjskih suradnika koje su predmet nabave, obavljat će se na adresi naručitelja: Hondlova 2/11, 
10000 Zagreb ili na adresi ponuditelja ovisno o vrsti posla. 
 

2.9. Rok izvršenja usluge/isporuke predmeta nabave i uvjeti plaćanja 
 

Rok za izvršenje predmeta nabave od strane ponuditelja je do kraja industrijskog istraživanja koje 



 12  

završava 16.02.2023.  

Naručitelj će obveze prema Ponuditelju platiti u roku 30 dana od primitka Izvješća o izvršenoj usluzi od 
strane Ponuditelja. 

Naručitelj zadržava pravo izmjene rokova i uvjeta plaćanja. 
 
3. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

 
Ponuditelj je dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente zahtijevane ovom dokumentacijom za 
nadmetanje, a kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost te ostale uvjete. Svi dokazi i 
dokumenti koji se prilažu ponudi mogu se dostaviti u izvorniku ili neovjerenoj preslici. Svi dokumenti 
kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti, mogu se dostaviti na hrvatskom jeziku. Za dokumente izdane na 
nekom drugom jeziku koji ovim pozivom nije naveden, potrebno je priložiti prijevod tih dokumenata na 
hrvatski jezik. 
 
3.1. Pravna i poslovna sposobnost 
Ponuditelj mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 
Ponuditelja ukoliko se radi o pravnoj osobi i isto dokazuje slanjem dokumentacije uz ponudu. 
 
Ukoliko se radi o fizičkoj osobi potrebno je popuniti Prilog III – Izjava ponuditelja.  
 
4. PODACI O PONUDI 

4.1. Sadržaj ponude 

Ponuda mora sadržavati: 

 Popunjeni i potpisom i pečatom (ukoliko je primjenjivo) ovjereni Ponudbeni list  (Prilog I.) 

 Popunjen, potpisom i pečatom (ukoliko je primjenjivo) ovjeren Troškovnik u izvornom obliku 
(Prilog II.) 

 Izjava ponuditelja ili drugi potreban dokaz iz točke 3.1. 

 Životopis u slobodnoj formi za sve grupe osim za grupu 2, (Naručitelj će provjeriti podatke o 
Ponuditelju iz grupe 2., u popisu doktora ugovorenih u djelatnosti opće obiteljske medicine) 

4.2. Način izrade ponude  

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 
u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 
listova.  

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje. 
Ponuda se izrađuje u pisanom obliku elektronički ili neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti 
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izrađeni na način da su vidljivi i moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom Ponuditelja. 

4.3. Način dostave ponuda 

Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od Naručitelja po 
bilo kojoj osnovi. 

Ponuda mora biti dostavljena u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj treba pisati naziv 
ponuditelja te naziv i adresa Naručitelja, naziv predmeta nabave i napomena „NE OTVARAJ“. 

Ponuda mora biti zaprimljena na adresi Naručitelja najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda. Ponude 
zaprimljene kod Naručitelja nakon isteka roka za dostavu ponuda, neće biti prihvatljive i bit će vraćene 
ponuditeljima. 

4.4. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, a dostavlja se 
na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.  

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda 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. Nakon proteka roka za dostavu, ponuda se ne smije mijenjati. 

4.5. Kriterij za odabir ponude 

Kriterij odabira ponude za traženu nabavu je najniža cijena.   

Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom cijenom bez PDV-a, a prema svim 
zahtjevima i standardima iz ovog Poziva za dostavu ponuda.  
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će 
odabrati onu ponudu, koja je pristigla ranije. Ako Ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili 
dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja 
izmjena i/ili dopuna. 

 

4.6. Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko ponuditelj izvorne dokaze u ponudi 
dostavi na nekom drugom jeziku koji ovim pozivom nije naveden, potrebno je priložiti prijevod tih 
dokumenata na hrvatski jezik. 

4.7. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana određenog kao krajnji rok za dostavu ponude. Na 
zahtjev Naručitelja, Ponuditelj će produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

4.8. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda 
 

Ponude moraju biti dostavljene, najkasnije do 14.04.2021. godine do 23:59:59, odnosno u roku od 8 
dana od trenutka objave Poziva na dostavu ponuda. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće 
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se razmatrati. Ponude se šalju na adresu Naručitelja: Hondlova 2/11, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. 

4.9. Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda 

Pregled i ocjena ponuda obavit će se 15.04.2021. godine u 12:00 sati na adresi Naručitelja.  

O pregledu i ocjeni ponuda sastavit će se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. 

Postupak pregleda i ocjene ponuda obavit će Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja. Prilikom 
pregleda i ocjene ponuda Odbor za nabavu provodi sljedeće aktivnosti: 

● provjeru sukladnosti ponude s formalnim zahtjevima (točka 4.), 
● procjenu postojanja obveznih razloga isključenja i ispunjenja uvjeta sposobnosti (točka 3.), 
● provjera ostalih traženih uvjeta dokumentacije, 
● ocjenu ponuda na temelju kriterija za odabir (točka 4.5.). 

 
4.10. Pojašnjenje i upotpunjavanje 

Ako podaci ili dokumentacija koju trebao podnijeti Ponuditelj jesu ili se čine nepotpuni ili pogrešni ili 
ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može tijekom pregleda i ocjene ponuda zahtijevati od tih 
Ponuditelja da podnesu, dopune, pojasne ili upotpune nužne podatke ili dokumentaciju u primjerenom 
roku koji ne smije biti kraći od 5 dana. Takvi zahtjevi i postupanje Naručitelja moraju biti u skladu s 
načelima jednakog tretmana i transparentnosti.  

Podnošenje, dopunjavanje, pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženim u svrhu 
procjene postojanja razloga isključenja i ispunjenja uvjeta kvalifikacije ne smatra se izmjenom ponude. 

Naručitelj može tražiti i pojašnjenja u vezi s dokumentima traženim u dijelu koji se odnosi na ponuđeni 
predmet nabave, pri čemu pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude. 

Postupanje NOJN-a vezano uz pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, odnosno zahtjevi i postupanje 
NOJN-a, moraju biti u skladu s načelima jednakog tretmana i transparentnosti. 

 
4.11. Odluka o odbijanju 

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti: 

 
 ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obveze elemente), 
 ponudu koja nije u skladu sa  odredbama poziva na dostavu ponuda, 
 ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, 
 ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno 

nejasnoće nisu uklonjive, 
 ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u skladu s ovim pravilima nije uklonjena pogreška, 

nedostatak ili nejasnoća, 
 ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške, 
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 ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva. 

4.12. Donošenje odluke o odabiru 

Odluku o odabiru donosi Odbor za nabavu imenovan od strane Naručitelja, u roku od najviše 8 dana od 
dana isteka roka za dostavu ponuda. O eventualnom produženju roka za donošenje Odluke o odabiru 
Naručitelj će obavijestiti sve ponuditelje putem elektroničke pošte.  

Odluka o odabiru bit će javno objavljena na internetskoj stranici strukturnih fondova.  

4.13. Poništenje postupka nabave 

Naručitelj zadržava pravo poništenja postupka nabave o čemu će informirati gospodarske subjekte - 
Ponuditelje objavom Odluke o poništenju postupka nabave na internetskim stranicama gdje je 
objavljena dokumentacija za nadmetanje.  

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako: 

● nije pristigla niti jedna ponuda; 
● nije zaprimio niti jednu valjanu ponudu. 

Naručitelj može poništiti postupak nabave ako: 

● je cijena najpovoljnije ponude veća od projektom osiguranih sredstava za nabavu. 

4.14. Završetak postupka nabave 

Postupak nabave završava danom obostranog potpisa Ugovora o nabavi ili danom objavljivanja Odluke 
o poništenju prethodne odluke o odabiru (ukoliko je predstavka Ponuditelja osnovana), ili danom 
objavljivanja Odluke o poništenju postupka nabave. 

 
4.15. Rok za potpisivanje ugovora o nabavi 

Rok za potpisivanje ugovora o nabavi traje maksimalno 30 dana te počinje teći danom izvršnosti Odluke 
o odabiru.  Odluka je izvršna s danom objave na stranici: http://www.struktrunifondovi.hr. 

4.16. Izmjene i dopune ugovora o nabavi 

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za 
nadmetanje i odabranom ponudom. Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u 
skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom.  

Ugovorne strane ovlaštene su izmijeniti ugovor o nabavi tijekom trajanja bez provođenja novog 
postupka nabave ako takve izmjene nisu značajne, a izmjene se ne smatraju značajnima ako su ispunjeni 
sljedeći uvjeti: 

 izmjenom se ne unose uvjeti, koji bi da su bili dio prvotnog postupka nabave, omogućili uključivanje 
drugih ponuditelja različitih od onih koji su prvotno odabrani; 

 izmjena ne bi dovela do dodjele ugovora o nabavi ponuditelju različitom od onog kojem je prvotno 
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dodijeljen ugovor o nabavi; 

 izmjenom se ne povećava značajno opseg ugovora o nabavi koji sadržava usluge koje nisu prvotno 
tražene; 

 izmjene ne mijenjaju ekonomsku ravnotežu u korist ponuditelja, odnosno izvršitelja na način koji 
nije predviđen ovim Pozivom; 

 

Sve izmjene i dopune ugovora o nabavi ugovorne strane sačinit će u pisanom obliku. 

 
5. PRILOZI 

 
- I. Ponudbeni list 
- II. Troškovnik za grupu 2 i za grupe 3 - 8 
- III. Izjava ponuditelja 
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PRILOG I.  
 

PONUDBENI LIST 
 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/01 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika i stručnjaka  
 

1. Podaci o ponuditelju  

Ponuditelj (naziv/ime i prezime):  
Adresa:  
OIB:  
IBAN:  
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA                    NE 
Adresa za dostavu pošte:  
Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta:  

 
2.  Cijena ponude 

Grupa za koju se daje ponuda  
Cijena ponude u (upisati valutu) bez PDV-
a: 

 

Iznos PDV-a :  
Cijena ponude u (upisati valutu) s PDV-om:  

 
3. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude:  
 
Svojim potpisom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Poziv na dostavu ponuda i sve uvjete poziva te 
da dajemo ponudu, čiji je predmet i opis nabave opisan u točkama 2.3., 2.4 i 2.5. Poziva na dostavu 
ponuda, sve u skladu s odredbama Poziva na dostavu ponuda. 
 
 
 
U ______________, __/04/2021.      ZA PONUDITELJA: 
 
 

                                            M.P.                                       ________________________________ 
  (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za  

zastupanje gospodarskog subjekta) 
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PRILOG II.  
TROŠKOVNIK  

Grupa 2 

 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/01 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika  i stručnjaka  
 
Ukupna cijena bez PDV-a se računa kao umnožak predviđene količine za cjelokupno razdoblje i cijene po 

jedinici mjere bez PDV-a. Ukupna cijena s PDV-om se računa kao umnožak predviđene količine za 

cjelokupno razdoblje i cijene po jedinici mjere s PDV-om.  

Subjekti koji nisu u sustavu PDV-a ne popunjavaju cijene s PDV-om. 

Stavka Jed.Mjere 

Predviđena 

količina za 

cjelokupno 

razdoblje 

Cijena po 

jedinici mjere 

(bez PDVa) 

Cijena po 

jedinici mjere 

(s PDVom) 

Ukupna cijena 

(bez PDVa) 

Ukupna cijena 

(S PDVom) 

Liječnik 
obiteljske 

medicine u 
svrhu 

uključivanja 
i praćenja 
ispitanika 

za 
provedbu 
Projekta 

Broj 
uključivanja 
i praćenja 
ispitanika 
za vrijeme 

trajanja 
projekta 

60     

 

Predviđena količina za cjelokupno razdoblje navedena u troškovniku ne smije se mijenjati od strane 

ponuditelja kako bi usporedba ponuda od strane naručitelja bila moguća.  

Predviđena količina za cjelokupno razdoblje  je okvirna i može se mijenjati prilikom izvršavanja ugovora. 

 

U _____________, __/04/2021. M.P.                           ZA PONUDITELJA: 
 
 

________________________________ 
(potpis ponuditelja) 
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PRILOG II.  
 

TROŠKOVNIK  

Grupa 1 i grupe 3 do 8 

 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/01 
 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika  i stručnjaka  
 

Napomena:  

Radi usporedivosti ponuda, Ponuditelj upisuje iduće količine po grupama ovisno za koju grupu daje 
ponudu (podložne su promjeni prilikom izvršenja ugovora): 
Grupa 1: 100 
Grupa 3: 460 
Grupa 4: 50 
Grupa 5: 50 
Grupa 6: 100 
Grupa 7: 50 
Grupa 8: 50 
 

R.br. Stavka Količina Cijena po jedinici 

1 (upisati naziv grupe) (upisati broj 
sati) 

 

  
Cijena ponude u (upisati valutu)  bez poreza na dodanu 

vrijednost: 
  

  Iznos poreza na dodanu vrijednost u (upisati valutu):   

  
Cijena ponude u (upisati valutu)  s porezom na dodanu 

vrijednost:   

 

 

U _____________, __/04/2021. M.P.                           ZA PONUDITELJA: 
 
 
 

________________________________ 
(potpis ponuditelja) 
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adresa ime i prezime 

IZJAVA PONUDITELJA 
 
 
 

U postupku nabave usluga vanjskih suradnika  i stručnjaka u sklopu projekta  
za _UPISATI GRUPU I NAZIV RADNOG MJESTA___ dajem  
 
 

IZJAVU 
 
 

kojom ja ____________________________ iz ___________________________________,  

OIB: _______________ broj osobne iskaznice: __________ izdane od _______________________, 

stručna sprema: __________________, radno mjesto: ___________________________________, 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem kako su u nastavku navedeni podaci istiniti: 
  

- Ponuditelj zadovoljava traženo prema opisu nabave iz ovog poziva na dostavu ponuda; 

- Ponuditelj može osigurati okvirnu količinu ispitanika potrebnih za potrebu provedbe projekta 
(odnosi se na ponuditelje grupe 2); 

- Ponuditelj ili osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje nije pravomoćno osuđena za 
kazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja 
terorizma, pranje novaca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima;  

- Ponuditelj se nije lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je naručitelj 
naveo kao uvjete sposobnosti. 

 
 

 
______________________     ______________________ 
     Mjesto i datum             Potpis ponuditelja 

 


