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Klasa:  
 
 
 
 
 
KLASA: 030-08/17-01/7 
URBROJ: 2175/01-03-17/3 
U Sinju, 24.04.2017. godine 

GOSPODARSKI SUBJEKT: 
 
 

 
 
  
 

 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
Poštovani,  
 
Naručitelj, Grad Sinj, pokrenuo je postupak bagatelne nabave za: 
 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“ 

EVIDENCIJSKI BROJ: 
04/2017 

 

 
sukladno članku 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti  (''Službeni glasnik Grada 
Sinja'' br.1/2014) te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

PREDMET NABAVE  

sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva. 
 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 
82.193,25 kn  

 

 

2. UVJETI NABAVE 
Način izvršenja ugovor  

Rok isporuke 1 mjesec 
Rok trajanja ugovora 15 mjeseci (razdoblje od 01.05.2017. -31.07.2018.) 
Mjesto isporuke Grad Sinj 
Rok valjanosti ponude 60 dana od dana otvaranja ponude; 
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Cijena ponude 
 

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i 
popusti ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na 
način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se 
iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDV-om. 
Cijena ponude iskazuje se u kunama. 
 

Rok način i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od 
dana zaprimanja valjanog računa za pojedini mjesec koji 
sadrži zakonom propisane elemente. Račun se dostavlja 
na adresu naručitelja: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, Sinj 
21230. 
 

Dokazi sposobnosti 
 

1. Preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, 

strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 

sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da 

je gospodarski subjekt registriran za obavljanje 

djelatnosti povezane s predmetom nabave. Ako se 

izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog 

subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s 

ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

 

2. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave kojom se 
dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih 
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom 
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je 
odobrena odgoda plaćanja (primjerice,u postupku 
predstečajne nagodbe), ako se ne izdaje potvrda 
Porezne uprave, važeći jednakovrijedni dokument 
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 
subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili 
izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe 
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili 
upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili 
trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod 
bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili 
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta. 

 

3. Izjavu o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi 
 
 

4. Navod o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni 
u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni 
gospodarskom subjektu, a posebice o osobama 
odgovornima za kontrolu kvalitete  
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Minimalan traženi broj stručnjaka koji se zahtjeva za 
izvršenje usluga: 
- 1 (jedan) ovlašteni inženjer građevinarstva 
 
Minimalna razina sposobnosti traženog stručnjaka:  
-Ovlašteni inženjer građevinarstva 
-Najmanje 5 godina radnog iskustva 
-Posjedovanje važećeg Uvjerenja o položenom 
stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u 
fazi izvođenja radova prema čl. 73. stavak 4. Zakona o 
zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), temeljem  
Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili 
pokretnim gradilištima (NN broj 51/08) i Pravilnika o 
osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju 
stručnog ispita (NN broj 112/14). 
 
Ponuditelj je u obvezi dostaviti Izjavu o tehničkim 
stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor s 
podacima o stručnom kadru koji ce sudjelovati u 
realizaciji usluga.  
Predložak Izjave o tehničkim stručnjacima koji će biti 
uključeni u ugovor nalazi se u Prilogu IV. ovog Poziva 
za dostavu ponuda.  
Naručitelj ističe da je priloženi obrazac samo prijedlog 
izjave, te su ponuditelji slobodni dostaviti izjavu i u 
drugom obliku, ali je od važnosti da sadržaj izjave 
odgovara sadržaju priloženog obrasca. 
Gospodarski subjekt navedenom izjavom dokazuje da 
ima ili će imati na raspolaganju sve tražene ključne 
stručnjake koji su ili će biti ugovorno vezani za 
Ponuditelja te će biti na raspolaganju Ponuditelju za 
izvršavanje usluga koji su predmet nabave, za vrijeme 
trajanja ugovora. 
 
Izjavi je potrebno priložiti:  
-Životopise,  
-Diplome,   
-Potvrde o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva Hrvatske komore inženjera 
građevinarstva za zaposlenika gospodarskog 
subjekta; ili  
Potvrde o upisu u imenik stranih ovlaštenih inženjera 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva za 
zaposlenika gospodarskog subjekta 
 
-Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za 
koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja 
radova i  
-Potvrde nadležnog ureda Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje  s podacima iz radnog odnosa 
stručnih osoba koje ce sudjelovati u realizaciji 
Projekta,  
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iz kojih je vidljivo stečeno obrazovanje i iskustvo 
navedeno u Izjavi. 
 
Potvrde mogu biti priložene u neovjerenoj preslici. 
Od odabranog Ponuditelja može se tražiti da sve 
priložene potvrde i uvjerenja dostavi u originalu ili 
ovjerenoj preslici, ili ažurirano, u primjerenom roku 
u sklopu postupka provjere najpovoljnijeg 
Ponuditelja. 

          
 

 
Kriterij za odabir ponude najniža cijena sposobnog ponuditelja 

Ostali uvjeti 
 

1. Ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost 
ponude – bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 
bilježnika. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, u 
apsolutnom iznosu izraženom u visini od 3% procijenjene 
vrijednosti nabave (bez PDV-a). 
To je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje 
ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih 
podataka kojima Naručitelj provjerava sposobnost i 
razloge mogućeg obveznog i ostalog isključenja 
ponuditelja, odbijanja potpisivanja Ugovora o nabavi 
usluge, odnosno nedostavljanja jamstva za dobro 
izvršenje Ugovora o nabavi usluge.  
 
Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti 
sukladnim roku valjanosti ponude. Jamstvo se dostavlja u 
izvorniku.  
Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima koji 
nisu odabrani u postupku nabave, neposredno nakon 
završetka postupka nabave (dana objave odluke o 
odabiru, odnosno poništenju nadmetanja), a odabranom 
ponuditelju nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje 
ugovornih obveza.  
Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude 
Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u 
traženom iznosu na IBAN Naručitelja: IBAN: 
HR3623900011838900003, poziv na broj OIB ponuditelja. 
Dokaz o davanju novčanog pologa (npr. kopija uplatnice) 
stavlja se u dokumentaciju za nadmetanje.  
 
2. Odabrani ponuditelj se obvezuje, kao jamstvo za dobro 
izvršenje Ugovora o nabavi usluge, najkasnije u trenutku 
sklapanja Ugovora o nabavi usluge, dostaviti Naručitelju 
bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika. Jamstvo 
se izdaje u korist Naručitelja, u apsolutnom iznosu 
izraženom u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s 
rokom važenja do dana kada Naručitelj prihvati Izvješće o 
urednom izvršenju usluge od strane odabranog 
ponuditelja. Jamstvo se dostavlja u izvorniku. (Prilog III) 
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3. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda sadržava: 
 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Troškovnik ( popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Izjava o nekažnjavanju 

 Izjava (Prilog III) ( popunjena i potpisana od strane ponuditelja); 

 Izjava (Prilog IV) ( popunjena i potpisana od strane ponuditelja); 

 tražene dokaze sposobnosti. 
 

4. ROK, NAČIN  I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela I. i II. ovog Poziva za dostavu ponude, 
a koje  je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. Naručitelj neće 
prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za 
dostavu ponude. 

Rok za dostavu ponude do 28.04.2017. godine do 12  sati, bez obzira na način 
dostave 

Način dostave ponuda Na adresu naručitelja ili osobno u pisarnicu Grada Sinja 
u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda za nabavu 
usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“– 
ne otvaraj“ 

Mjesto dostave ponuda Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj 21230 
Internetska adresu ili adresa na kojoj se 
može preuzeti dodatna dokumentacija 
ako je potrebno 

www.sinj.hr 

datum objave poziva na internetskim 
stranicama 

24.04.2017.g. 

Otvaranje ponuda je dana 28.04.2017.g. godine u 12 sati, u prostorijama Naručitelja. Otvaranje 
ponuda nije javno. 

Obavijest u vezi predmeta nabave: Ankica Panza,  
                                                                 ankica.panza@sinj.hr  

 

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 
Obavijest o rezultatima nabave Pisanu obavijest, naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 

dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 
S poštovanjem, 
 

M.P. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 

 Povjerenik Vlade RH 

 Igor Vidalina, dipl.iur.,v.r. 
            

mailto:ankica.panza@sinj.hr

