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1. OPĆI PODACI O POSTUPKU NABAVE 
 

1.1. Podaci o Naručitelju 

Naziv Naručitelja: MEDILAB 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 (pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi; u daljnjem 
tekstu: Pravila), 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 Pravila 
dostupni su na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. 

Naručitelj je za isti predmet nabave prethodno proveo postupak nabave sukladno Pravilima. Za grupu 5.-
liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja u završnoj fazi projekta i za Grupu 8. statističar 
analitičar provedenog postupka nabave nije pristigla niti jedna ponuda te naručitelj ovim putem ponovno 
provodi postupak nabave za grupu 5.-liječnik specijalist dijabetolog u svrhu savjetovanja u završnoj fazi 
projekta i za Grupu 8. statističar analitičar. 

 
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. 
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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. 
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). 

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. U 
slučaju potrebe izmjene poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog 
roka za dostavu ponuda, Naručitelj će razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, 
računajući od dana objave izmjene. 

U slučaju da Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda značajno izmijeni poziv na dostavu ponuda, 
izmjene će učiniti dostupnima svim Ponuditeljima na isti način i na istoj internetskoj stranici kao i 
temeljni poziv na dostavu ponuda. 

 

 

1.6. Evidencijski broj nabave 

Evidencijski broj nabave je: KK.01.2.1.02.0021/2021/05 (ponovljeni postupak) 

 

 
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. 

 
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. 
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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 %. 
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 11. i 12. 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 
- EMO MANCIPO d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 49397693325, 
- MEDI-LAB zastupanje, vanjska i unutarnja trgovina, d.o.o., OIB: 77804145433 
- B. Braun Adria d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge; OIB: 52275049572 
- Ljekarne Diabpharm, OIB: 92057861467 
- FRUTTA VITTA d.o.o., za poljoprivredu, usluge i trgovinu, OIB: 25391565369 
- MediLIFE d.o.o. za trgovinu, OIB 42413902110, Hondlova 2/11, 10000 Zagreb 
- MeDiTech Pharm d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, OIB 27541389109, Hondlova 2/11, 10000 
Zagreb 
- BAZA, obrt za usluge, vl. Lucija Crnković, MBO 98445995, Topolčica 7, 10000 Zagreb 
 
2. PREDMET NABAVE 

 
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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2.1. Procijenjena vrijednost nabave 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2654,46 EUR bez PDV-a. 

Procijenjena vrijednost nabave po grupama: 

Grupa 5: 1327,23 EUR  bez PDV-a 

Grupa 8: 1327,23 EUR  bez PDV-a 

 

 
2.2. Vrsta ugovora 

Ugovor o djelu za fizičke osobe ili ugovor o nabavi za pravne osobe. 

 

 
2.3. Opis i količina predmeta nabave 
 

Naručitelj je nositelj projekta „Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa“, kod KK.01.2.1.02.0021 
koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji 
proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II (dalje u tekstu „Projekt“). 

Predviđeno trajanje predmetnog Projekta je od 17. kolovoza 2020. do 17. kolovoza 2023. godine.  

Projekt se sastoji od dvije faze: industrijskog i eksperimentalnog razvoja. Unutar faze industrijskog razvoja, 
koja traje 30 mjeseci, planira se organizacija sastanaka i edukacija te angažman većeg broja stručnjaka. 

Prethodno navedeni Projekt 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.  

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 su usluge vanjskih suradnika i stručnjaka koje čine stručni i savjetodavni medicinski tim 
(specijalist dijabetolog  i statističar).  
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Opis predmeta nabave po grupama: 

 

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

 savjetovanje Naručitelja vezano za završnu faze Projekta, što uključuje sudjelovanje u 
interpretaciji rezultata istraživanja, sudjelovanje na okruglim stolovima/edukacijama koje će se provoditi 
u sklopu završne faze Projekta, savjetovanje tijekom završene faze Projekta.  

 

Grupa 8: Statističar analitičar 

 statistička obrada podataka prikupljenih tijekom provedbe Projekta prema uputama znanstvenih 
savjetnika. 

 
Količina predmeta nabave je okvirna, sukladno Troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva. S obzirom 
da je količina predmeta nabave u ovom Pozivu određena kao okvirna (predviđena), Naručitelj zadržava 
pravo ne naručiti cijelu količinu predmeta nabave, odnosno zadržava pravo naručiti veću količinu od 
predviđene, pri čemu je ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te će voditi računa da se na ovaj 
način bitno ne izmijeni ugovor o nabavi. 

 
 
2.4. Rok i mjesto izvršenja predmeta nabave 

Odabrani ponuditelji će izvršavati predmet nabave u svojim poslovnim prostorima i/ili u poslovnim 
prostorima Naručitelja na adresi Hondlova 2/11, 10000 Zagreb te na drugim mjestima ovisno o potrebi 
pojedinog posla. Iznimno, u Grupi 8 predmet nabave će se izvršavati samo u prostorima odabranih 
ponuditelja. 

Vrijeme izvršavanja predmeta nabave u svim grupama: tijekom trajanja industrijskog istraživanja koje 
završava 16. veljače 2023. godine, koji datum ujedno predstavlja i krajnji rok za izvršenje predmeta 
nabave. Ako dođe do naknadnog produženja roka trajanja industrijskog istraživanja, odnosno Projekta, 
razdoblje izvršavanja usluga, odnosno krajnji rok za izvršenje predmeta nabave, će se produžiti do 
najkasnije 17. kolovoza 2023. godine. Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida sklopljenog ugovora 
o nabavi, u slučaju neizvršavanja ili neurednog izvršavanja obveza od strane Izvršitelja uz otkazni rok od 
30 dana. 

Tijekom pružanja usluge koja čini predmet nabave, odabrani ponuditelji se obvezuju biti dostupni na 
zahtjev i poziv Naručitelja, uključujući subote i nedjelje. Izvršitelj je dužan nakon što obavi dogovorene 
poslove Naručitelju predati izvještaj o svakom obavljenom poslu iz kojeg je vidljivo da je posao obavljen. 
Smatra se da je dogovoreni posao obavljen nakon odobrenja Naručitelja. Naručitelj ima pravo provoditi 
nadzor nad izvršenjem predmeta nabave. 
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2.5. Način određivanja cijene ponude 

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i iskazuje se za grupu predmeta nabave za koju 
ponuditelj daje ponudu. Cijena ponude upisuje se brojkama u Troškovniku (Prilog II). 

Ponuda mora biti izražena u eurima (EUR). 

Ponuditelj je dužan u 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).    

Jedinična cijena bez PDV-a mora uključivati sve troškove (uključujući posebne poreze i davanja) i 
popuste. 

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

 

 
2.6. Rok i uvjeti plaćanja 

Naručitelj će plaćanje izvršavati sukcesivno, u roku od 30 dana od dana primitka pojedinog Izvješća o 
izvršenju posla / računa, za izvršeni dio predmeta nabave. Nakon izvršenja svakog pojedinog zahtjeva 
Naručitelja, ponuditelj je dužan sastaviti i predati Naručitelju posebno Izvješće o izvršenju posla za svaki 
pojedinačni zahtjev Naručitelja. 

 
 
3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
Gospodarski subjekt se isključuje iz postupka nabave ako se ostvare okolnosti iz točke 17. Pravila. 

Svi dokazi i dokumenti koji se prilažu ponudi mogu se dostaviti u izvorniku ili neovjerenoj preslici. Svi 
dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti moraju se dostaviti na hrvatskom jeziku. Za 
dokumente izdane na nekom drugom jeziku, potrebno je priložiti prijevod tih dokumenata na hrvatski 
jezik. 

 

3.1. Postojanje pravomoćnih osuđujućih presuda 

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
ponuditelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, 
donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od 
sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta 
ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: 
sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s 
terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja 
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ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito 
pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito 
posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska 
prijevara. 

 
3.2. Javni dug i neisplata plaće 

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja 
doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u 
skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima 
države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako 
je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos 
dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna. 

 
3.3. Lažni podaci 

Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite 
podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne. 
 
Naručitelj kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u točkama 
3.1., 3.2. i 3.3. prihvaća potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja (Prilog I), koja se 
dostavlja u ponudi, odnosno relevantne ažurirane popratne dokumente koji se izdaju ili im se može 
pristupiti posredstvom nadležnih tijela, odnosno javnih registara. 
 
3.4. Tehnička i stručna sposobnost 
 
Ponuditelj u Grupama 5 i 8 mora raspolagati stručnjakom koji ispunjava sljedeće uvjete: 
 
 
Grupa 5:  
Doktor znanosti 
Minimalno 5 godina iskustva u liječenju osoba sa šećernom bolešću 
 
 
Grupa 8: 
Minimalno 2 godine iskustva u statističkoj obradi podataka o glikanima 
 
Naručitelj kao dokaz ispunjavanja uvjeta u Grupama 5 i 8 prihvaća životopis stručnjaka koji se dostavlja 
u ponudi. 
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Ponuditelj se za ispunjavanje uvjeta iz točke 3.4. ovog Poziva može osloniti na sposobnost drugoga 
gospodarskog subjekta, neovisno o pravnoj prirodi njihova međusobnog odnosa. 
 
4. PODACI O PONUDI 

4.1. Sadržaj ponude 

Ponuda mora sadržavati: 
 Popunjena, potpisom i pečatom (ako je primjenjivo) ovjerena Izjava ponuditelja (Prilog I) 
 Popunjen, potpisom i pečatom (ako je primjenjivo) ovjeren Troškovnik u izvornom obliku (Prilog II) 
 Životopis predloženog stručnjaka za grupe 5 i 8. 
 
 

4.2. Način izrade ponude  

Za svaku grupu predmeta nabave se izrađuje zasebna ponuda (za svaku grupu se dostavlja zaseban 
troškovnik (Prilog II), dok se za sve grupe može priložiti jedna izjava (Prilog I). Ponuditelj može podnijeti 
ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave. 

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda. Ponuda 
se izrađuje u papirnatom obliku, neizbrisivom tintom. Ispravci u papirnatoj ponudi moraju biti 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 zaprimljena na adresi sjedišta Naručitelja najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda. 
Ponude zaprimljene kod Naručitelja nakon isteka roka za dostavu ponuda se neće uzeti u razmatranje. 

 

 

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. 
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4.5. Kriterij za odabir ponude 
Kriterij odabira/rangiranja ponuda je najniža cijena.   
 
Naručitelj će u Grupi 5 kao najpovoljniju ponudu izabrati valjanu ponudu s najnižom cijenom bez PDV-
a. U ovoj grupi predmeta nabave Naručitelj odabire jednu ponudu. 
 
Naručitelj će u Grupi 8 odabrati (prihvatiti) sve valjane ponude te ih rangirati po kriteriju 
odabira/rangiranja. Predmet nabave će se izvršavati sukladno objektivnim okolnostima i mogućnostima 
svakoga odabranog ponuditelja, prema dogovoru između Naručitelja i odabranih ponuditelja, pri čemu 
će Naručitelj prednost dati ponuditeljima koji su više rangirani. 
 
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će 
odabrati/više rangirati onu ponudu koja je ranije zaprimljena. 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. 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. 

 

4.7. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda 
 

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 13.2.2023. godine do 08:00 sati.  

Ponude će Naručitelj otvoriti dana 13.2.2023. godine u 09:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno. 

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se razmatrati.  

Ponude se dostavljaju u papirnatom obliku na adresu Naručitelja: Hondlova 2/11, 10000 Zagreb, 
Republika Hrvatska, s naznakom "Ponuda za predmet nabave: USLUGE VANJSKIH SURADNIKA I 
STRUČNJAKA / NAZNAKA GRUPE / NE OTVARAJ". 

 

4.8. Pregled i ocjena zaprimljenih ponuda 

Pregled i ocjena ponuda obavit će se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  

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

 

 
4.9. Pojašnjenje i upotpunjavanje 

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni 
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ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog 
tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, 
upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Navedeno postupanje 
ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za 
odabir ponude i cijena. 

 

 
4.10. 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, 

 
 

4.11. Donošenje odluke o odabiru 

Odluku o odabiru donosi odgovorna osoba Naručitelja.  

Odluka o odabiru bit će javno objavljena na istom mjestu gdje je objavljen poziv na dostavu ponuda 
(www.strukturnifondovi.hr). 

 

 

4.12. 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 objavljen 
poziv na dostavu ponuda (www.strukturnifondovi.hr).  

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako: 

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

Naručitelj može poništiti postupak nabave u slučaju: 

● kada odabire više ponuda za izvršenje predmeta nabave (za Grupu 8) nakon pregleda i ocjene 
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ponuda utvrdi da odabrani ponuditelji neće moći u cijelosti izvršiti predmet nabave u predviđenoj 
količini, a što utječe na svrsishodnost sklapanja ugovora i izvršavanja predmeta nabave. 

 

 
4.13. Rok za potpisivanje ugovora o nabavi 

Rok za potpisivanje ugovora o nabavi je najviše 30 dana od dana objave Odluke o odabiru. 

 

 

4.14. Izmjene i dopune ugovora o nabavi 

Ugovorne strane ovlaštene su izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova 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 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. 
 
 
4.15. Intelektualno vlasništvo i publikacija 

 
Naručitelj je jedini i isključivo ovlašten donijeti odluku o tome hoće li se u tijeku ili nakon provedbe 
Projekta pristupiti izradi i objavi znanstvenog, stručnog te preglednog rada, stručne publikacije ili članka 
i objava temeljenih na informacijama i podatcima prikupljenim provedbom Projekta, odnosno temeljenih 
na rezultatima Projekta. 

Sva prava intelektualnog vlasništva u vezi djela (uključujući, ali ne ograničavajući se na analize, izvještaje, 
strategije, nalaze i slično) koje odabrani ponuditelji pripreme tijekom trajanja ugovora i izvršavajući 
obveze iz ugovora, uključujući (ali ne ograničavajući se na) autorsko djelo koje stvore odabrani 
ponuditelji, automatski te trajno prelaze na Naručitelja bez naknade, u najvišoj mjeri dopuštenoj 
zakonom. Naručitelj dobiva isključivo pravo korištenja istih, isključujući time pravo odabranih ponuditelja 
na korištenje istih, na teritorijalno i vremenski neograničenoj osnovi, bez prava odabranih ponuditelja na 
dodatnu naknadu. 
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Na zahtjev Naručitelja, a u svakom slučaju nakon prestanka ugovora, odabrani ponuditelji su dužni 
Naručitelju bez odgode predati sva djela, odnosno proizvode i rezultate rada proizašle iz ugovora, 
uključujući i izrađene kopije istih. 
 
 

4.16. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka 

Svi podatci i informacije bilo koje vrste (uključujući podatke i informacije prenesene usmeno, pisano i 
elektronski) koje Naručitelj otkrije odabranim ponuditeljima, koje odabrani ponuditelji saznaju prilikom 
izvršavanja predmeta nabave (ugovora), kojima odabrani ponuditelji imaju pristup prilikom izvršavanja 
predmeta nabave (ugovora) ili koje su rezultat istraživanja i provedbe Projekta, predstavljaju tajnu i ne 
smiju se koristiti, priopćavati ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama. 

Odabrani ponuditelji se obvezuje strogo povjerljivo i tajno čuvati podatke i informacije koje su prethodno 
navedene te se obvezuje da istima neće raspolagati na bilo koji način, a posebice da ih neće učiniti 
dostupnim trećim osobama, a bez prethodne izričite pisane suglasnosti Naručitelja. Predmetne podatke 
i informacije odabrani ponuditelji mogu koristiti isključivo i jedino u svrhu izvršenja predmeta nabave 
(ugovora). 

Prilikom obrade osobnih podataka, odabrani ponuditelji se obvezuju postupati u skladu s UREDBOM (EU) 
2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 
(„Opća uredba o zaštiti podataka“), ostalim primjenjivim propisima i internim aktima Naručitelja u vezi 
zaštite osobnih podataka i privatnosti te u skladu s najboljom važećom praksom iz područja zaštite 
osobnih podataka i privatnosti. Također, odabrani ponuditelji obvezni su na povjerljivo i tajno postupanje 
sa svim osobnim podatcima koje će obrađivati tijekom izvršenja predmeta nabave (ugovora).  

Naručitelj će upoznati odabrane ponuditelje sa svim internim aktima koje su odabrani ponuditelji dužni 
primjenjivati prilikom izvršenja predmeta nabave, a u vezi zaštite osobnih podataka i privatnosti. 

Naručitelj će primjenjivati Opću uredbu o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke odabranih 
ponuditelja, a posebno će odabranim ponuditeljima pružiti sve informacije koje su propisane člankom 
13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Ostale specifičnosti vezane za povjerljivost i zaštitu osobnih podataka detaljnije će se urediti ugovorom 
između Naručitelja i odabranih ponuditelja. 

 

 

4.17. Odgovornost odabranih ponuditelja 

U slučaju nastanka bilo kakve štete prouzročene krivnjom ili krajnjom nepažnjom odabranog ponuditelja, 
neovisno je li šteta nastala trećim osobama ili samom Naručitelju, odabrani ponuditelj se obvezuje istu 
štetu nadoknaditi Naručitelju. 
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Također, odabrani ponuditelj odgovara za nedostatke predmeta nabave u skladu s primjenjivim 
propisima koji uređuju područje obveznih odnosa. 

 

 
5. PRILOZI 

 
- I Izjava ponuditelja  
- II Troškovnik (po grupama) 
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PRILOG I 

 
IZJAVA PONUDITELJA 

 
 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/05 (ponovljeni postupak) 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika i stručnjaka 
 

1. Osnovni podaci: 

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:  
 

Rok valjanosti ponude:  
 

2. Ispunjenje uvjeta 

U predmetnom postupku nabave dajem sljedeću:  
 
 

IZJAVU 
 
 
kojom ja ______________________________________________ 
 
iz ___________________________________________________ 
 
OIB: __________________ 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem kako su u nastavku navedeni podaci istiniti: 
 
- Ponuditelj ispunjava traženo prema opisu predmeta nabave za koji se daje ova ponuda; 
- Ponuditelj kao ni osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osoba koja je član upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog 
subjekta) nije pravomoćno osuđen/a za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 
kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po 
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zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje 
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili 
kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili 
druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u 
gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito 
pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, 
zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, 
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara;  
- Ponuditelj je ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje 
obveznih osiguranja, plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je 
osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako nema poslovni 
nastan u Republici Hrvatskoj), ili mu je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, ili mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna 
- Ponuditelj nije lažno izjavljivao, nije se lažno predstavio niti je pružio neistinite podatke u vezi s 
uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne. 
 
 
 
 
U ______________, __________/2023.      ZA PONUDITELJA: 
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PRILOG II 
 

TROŠKOVNIK  

 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/05 (ponovljeni postupak) 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika i stručnjaka 
Grupa: 5 
 

Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopunjavati zadani tekst Troškovnika. Ponuditelj ispunjava 
Troškovnik upisivanjem cijene, odnosno ispunjavanjem praznih mjesta predviđenih za upis podataka. 
Ponuditelj posebno ne smije mijenjati zadani opis, jedinicu mjere i količinu predmeta nabave. 
Točna količina predmeta nabave se zbog objektivnih okolnosti ne može unaprijed odrediti, stoga je u 
Troškovniku navedena okvirna (predviđena) količina predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina 
predmeta nabave može biti veća ili manja od okvirne, ovisno o objektivnim okolnostima izvršenja 
predmeta nabave. 
 

R.
br. 

Stavka Jedinica 
mjere 

Okvirna 
količina 

Jedinična cijena 

1 
Usluge liječnika specijalista 
dijabetologa u svrhu savjetovanja 
u završnoj fazi projekta 

sat 25 
 

Cijena ponude u EUR bez poreza na 
dodanu vrijednost: 

  

Iznos poreza na dodanu vrijednost u 
EUR:   

Cijena ponude u EUR s porezom na 
dodanu vrijednost:   

 

 

U _____________, ___________ 2023.                             ZA PONUDITELJA: 
 

 
 

        ________________________________ 
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PRILOG II 
 

TROŠKOVNIK  

 

Evidencijski broj nabave: KK.01.2.1.02.0021/2021/05 (ponovljeni postupak) 
Naziv nabave: Usluge vanjskih suradnika i stručnjaka 
Grupa: 8 
 

Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopunjavati zadani tekst Troškovnika. Ponuditelj ispunjava 
Troškovnik upisivanjem cijene, odnosno ispunjavanjem praznih mjesta predviđenih za upis podataka. 
Ponuditelj posebno ne smije mijenjati zadani opis, jedinicu mjere i količinu predmeta nabave. 
Točna količina predmeta nabave se zbog objektivnih okolnosti ne može unaprijed odrediti, stoga je u 
Troškovniku navedena okvirna (predviđena) količina predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina 
predmeta nabave može biti veća ili manja od okvirne, ovisno o objektivnim okolnostima izvršenja 
predmeta nabave. 
 

R.
br. Stavka 

Jedinica 
mjere 

Okvirna 
količina Jedinična cijena 

1 Usluge statističara analitičara sat 25 
 

Cijena ponude u EUR bez poreza na 
dodanu vrijednost:   

Iznos poreza na dodanu vrijednost u 
EUR:   

Cijena ponude u EUR s porezom na 
dodanu vrijednost:   

 

 

U _____________, ___________ 2023.                             ZA PONUDITELJA: 
 

 
 

        ________________________________ 
 
 
 


