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 Na temelju članka 43. stavak 3. i članak 44. Pravilnika o javnoj nabavi male 
vrijednosti Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, na internetskim stranicama  
www.mhas-split.hr objavljuje  
 

ZAHTJEV  ZA  PRIKUPLJANJE  PONUDA 
 
Predmet nabave: Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika – Split 
 
Evidencijski broj nabave: N-Mv-Ra-2/2014 
 
Vrsta nabave: Javna nabava male vrijednosti već od 70.000,00 kn, a manje od 
500.000,00 kn kuna 
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2. OPĆI PODACI O NARUČITELJU I PREDMETU NABAVE 
 

Naziv naručitelja MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH 
SPOMENIKA - SPLIT 

Ulica i kućni broj Stjepana Gunjače b.b. 
Poštanski broj i grad 21000 Split 
Telefon 021/323-901    
Telefaks 021/323-903 
E-pošta muzej@mhas-split.hr  
Web-stranice www.mhas-split.hr  
OIB  88269740410 
MBS 03119904 

 

Kontakt  Dr. sc. Ante Milošević 
Ravnatelj MHAS 

 
 
 

Opis predmeta nabave: Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – 
Split  

Vrsta javne nabave: Javna nabava male vrijednosti veća od 70.000,00 kn, a 
manja od 500.000,00 kn kuna 

Rok isporuke: Rok izvođenja je najviše 30 dana od uvođenja u posao. 
Orijentacijsko vrijeme izvođenja radova je 9/2014.  

 

Količina predmeta nabave 
i vrsta radova:  

Prema troškovniku i nacrtu 

 Evidencijski broj javne 
nabave:  

N-Mv-Ra-2/2014 

                      
 

3. PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
3.1. Predmet nabave  
 
 Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
– Split, Stjepana Gunjače b.b, Split. Predmet nabave nije podijeljen na grupe.  
 
3.2. Količina predmeta nabave, vrsta radova i tehničke specifikacije   
 

Količina po pojedinim stavkama je navedena u troškovniku radova, kao i vrsta radova 
i tehničke specifikacije.  Troškovnik i nacrt  sastavni su dio dokumentacije za nadmetanje.  
 
3.3. Rok izvođenja radova  
  

Rok izvođenja radova je najviše 30 dana od dana uvođenja u posao. Planirani 
vremenski period za izvođenje radova je rujan 2014. godine. Rok izvođenja radova mora se 
navesti u ponudbenom listu.  
 



4. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
4.1. Opće odredbe 
 

Sve dokumente vezane za razlog isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja mogu se 
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave. 
 

Ako najpovoljniji ponuditelj dostavi neovjerene preslike, obvezan je, na zahtjev 
naručitelja, dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od pet dana 
od dana primitka zahtjeva. Zahtjev će se uputiti prije donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude.  
 

Ponuditelj je dužan ispuniti i ovjeriti potpisom obrasce koji se nalaze u prilogu ove 
dokumentacije. Podnošenjem prijave smatra se da je ponuditelj prihvatio sve uvjete natječaja.  
 
4.2. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja 
 

Javni naručitelj isključiti će ponuditelje iz postupka javne nabave:  
 
4.2.1. ako je ponuditelju i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, 
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi,  
 
4.2.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,  
 
4.2.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata  
 
 Kao dokaz da ne postoje razlozi isključenja ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:  
 
4.2.4. Kao dokaz da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u točki 4.2.1. ove 
dokumentacije za nadmetanje ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izvod iz kaznene 
evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba 
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne 
postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili 
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvod ili 
dokument ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne 
nabave. 

 
Ako se u državi sjedišta ponuditelja i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po 

zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju ovi dokumenti, 
nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točke 1. 



Zakona o javnoj nabavi oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom 
izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred 
nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela 
u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne 
smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.  
 
4.2.5. Kao dokaz da ne postoje razlozi za isključenje navedeni u točki 4.2.2. ove 
dokumentacije za nadmetanje ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Potvrdu porezne uprave 
o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 
subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne 
nabave.  
 

Ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje ovaj dokument, on može biti zamijenjen 
izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili 
nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne 
smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.  
 
4.3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja  
 

Ostalih razloga za isključenje ponuditelja nema. 
 
5. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA  
 

Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost u skladu s odredbama 
Zakona o javnoj nabavi, te moraju dostaviti sljedeće dokumente: 
 
5.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti 
 
5.1.1. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 
gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu 
djelatnost. Ako se takva isprava ne izdaje u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, 
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili 
izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 
 
5.1.2. Rješenje Ministarstva kulture RH kojim se daje dozvola za obavljanje radova na 
nepokretnom kulturnom dobru u smislu građevinskih radova ili određenih obrtničkih radova.  
 
6. JAMSTVA  
 
6.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 
 

Odabrani ponuditelj u roku od osam dana nakon potpisivanja ugovora mora dostaviti  
Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice u visini od 10% 
vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.  
 

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući 
članak 95. Zakona o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za 



odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove 
najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave. 
 
6.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
 

Za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku  od minimalno 2 godine ne ispuni 
obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete, 
odabrani ponuditelj je obvezan, uz račun ili okončani obračun, dostaviti jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku zadužnice, ovjerene od javnog bilježnika, 
u visini najmanje 10% vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost. Iznos 
jamstva i duljina njegovog trajanja navode se u ponudbenom listu.  
 
7. PODACI O PONUDI 

 
7.1. Sadržaj ponude  
 

Ponuda mora sadržavati: 
- popunjeni ponudbeni list 
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 
- dokaze sposobnosti 
- popunjeni troškovnik 
- po potrebi popunjeni ponudbeni list zajednice ponuditelja 
- po potrebi podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor 
 

7.2. 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 od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti 
od koliko se dijelova ponuda sastoji, a dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj 
obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao sastavni dio ponude. 
 

Ponuda se sastavlja u pisanom obliku neizbrisivom tintom i predaje u izvorniku u 
jednom primjerku. 
 

Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 
listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se 
onemogući naknadno vađenje i umetanje listova. 
 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i 
ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju 
na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice 
kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), 
ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 
 

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju, uz 
navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 

 
7.3. Način dostave ponude  
 



Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu 
naručitelja Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b,  21000 
Split  radnim danom od 8.00  do 14.00 sati.   
 

Na zatvorenoj omotnici ponude moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja, 
naznaka „ponuda za sanaciju pločnika ispred zgrade MHAS“ i naznaka „ne otvarati“, 
evidencijski broj nabave „N-Mv-Ra-2/2014“ te naziv i adresa ponuditelja.  

 
7.4. Zaprimanje ponuda  
 

Pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva 
redni broj prema redoslijedu zaprimanja, a na omotnici se naznačuje datum i vrijeme 
zaprimanja. Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, naručitelj će mu o tome izdati 
potvrdu. 
 

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o 
zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao 
zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode. 
 
7.5. Alternativne ponude  
 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 
 
7.6. Dostava ponuda elektroničkim putem  
 

Ne dopušta se dostava ponuda elektroničkim putem. 
 
7.7. Način određivanja cijene ponude 
 

Cijena se izražava u kunama za cijeli predmet nabave za koji se daje ponuda. 
 

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive, a utvrđivanje cijene za predmet nabave 
se vrši na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova priznatim u građevinskoj 
knjizi, uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena. 
 

Jedinične cijene i ukupne vrijednosti svih stavaka troškovnika trebaju biti iskazane u 
apsolutnoj vrijednosti većoj od nule. 
 

Cijena ponude se piše brojkama, a u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost su  
uračunati svi troškovi i popusti. 
 
7.8. Kriterij za odabir ponude  
 

Kriterij odabira ponude je kriterij najniže cijene. 
 
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednake cijene, javni naručitelj će sukladno 

članku 96. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 
 
7.9. Rok valjanosti ponude 
 



Rok valjanosti ponude mora biti najmanje trideset dana od krajnjeg roka za dostavu 
ponuda. Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudbenom listu.  
 

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude 
sukladno članku 99. stavak 7. Zakona o javnoj nabavi. 
 
 
8. OSTALE ODREDBE 
 
8.1. Posebne odredbe o podnošenju ponude zajednice ponuditelja  
 

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno 
dostavilo zajedničku ponudu. U ponudbenom listu je potrebno za svakog člana zajednice 
ponuditelja ispuniti sve tražene podatke uz obaveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji 
je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je 
solidarna.  
 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 4.2.1, 4.2.2. i 4.2.3. ove 
dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. 
 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su 
pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost iz točke 4.1. ove dokumentacije. 
 
8.2. Sudjelovanje podizvoditelja 
 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor 
jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj 
nabavi koji namjerava dati u podugovor, te sljedeće podatke koji su obvezni sastojci ugovora 
o javnoj nabavi: radove koje će izvesti izvesti podizvoditelj, predmet, količina, vrijednost, 
mjesto i rok izvođenja radova i podaci o svim predloženim podizvoditeljima (ime, tvrtka, 
skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa). 
 

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora 
o javnoj nabavi. 
 

Naručitelj ne smije od ponuditelja zahtijevati da dio ugovora o javnoj nabavi da u 
podugovor ili da zaposli određene podizvoditelje, osim ako posebnim propisom ili 
međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. 
 

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će izvršiti 
podizvoditelj naručitelj obvezno neposredno plaća podizvoditelju. 
 

Ponuditelj mora na svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je 
prethodno potvrdio. 

 
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati 

podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak 
javnog naručitelja. 
 



Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom 
da je javni naručitelj pristao na to, odabrani ponuditelj mora javnom naručitelju u roku 5 dana 
od dana pristanka, dostaviti podatke koje će radove izvršiti podizvoditelj, predmet, količina, 
vrijednost, mjesto i rok izvršenja radova i podaci o svim predloženim podizvoditeljima (ime, 
tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) za novoga podizvoditelja. 

 
8.3. Rok, način i uvjeti plaćanja  
 

Obračun izvedenih radova vrši se na temelju evidencije o stvarno izvedenim 
količinama radova priznatim u građevinskoj knjizi, uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena. 
Plaćanje izvedenih radova vrši se na temelju računa po ovjerenoj okončanoj situaciji i po 
potpisivanju zapisnika o  
obavljenoj primopredaji radova i dostavljenog jamstva za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku (zadužnica). Rok plaćanja je najmanje 15 dana od predaje uredne 
dokumentacije.  Rok plaćanja navodi se u ponudbenom listu.  
 
9. Dostava i otvaranje ponuda 
 
9.1. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda 
 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. kolovoza 2012. godine do 12.00 sati, bez obzira 
na način dostave. 
 

Ponude se mogu poslati poštom preporučeno na adresu: Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika - Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split ili predati neposredno na istoj adresi. 
 
 Ponude će se javno otvarati 18. kolovoza 2014. u 12.00 sati u prostorijama 
naručitelja. 
 
 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje 
punomoći.    
 
9.2. Odluka o odabiru ili poništenju 
 

Javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru. 
Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor 
o javnoj nabavi. Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude. Rok za donošenje 
odluke o odabiru je 30 dana, a započinje teći istekom roka za dostavu ponude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONUDBENI LIST 

Predmet nabave: Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika - Split 

NARUČITELJ 

Naziv i sjedište:  
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split , Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split 

PONUDITELJ 

Naziv: 

Sjedište:  Adresa: 
 

OIB: Naziv banke i broj žiro računa: 

 

Ponuditelj u sustavu PDV-a:            DA                         NE 

Adresa za dostavu pošte: 

 

Adresa e-pošte: 

 

Kontakt osoba: 

Telefonski broj: 
Broj telefaksa:  

 
 

 
 

CIJENA PONUDE (iskazana brojkama) 

CIJENA PONUDE bez PDV-a  

PDV  

CIJENA PONUDE sa PDV-om  

 
 
Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive, a utvrđivanje cijene za predmet nabave se vrši 
na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova priznatim u građevinskoj knjizi, 
uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena. 



 

Napomena: Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, 
na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti 
iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

 
 

OSTALI UVJETI PONUDE 
ROK IZVOĐENJA 
RADOVA:  Najviše 30 dana od dana uvođenja 

u posao 
ROK VALJANOSTI 
PONUDE:  Najmanje 30 dana od dana 

otvaranja ponuda 
JAMSTVENI ROK ZA 
DOBRO IZVRŠENJE 
POSLA: 

 
Najmanje 2 godine za kvalitetu 
izvedenih radova 
 

NAČIN I ROK 
PLAĆANJA:  Najmanje 15 dana  od zaprimanja 

ovjerene dokumentacije 
 
 

 
 
 
 
Ime prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja  
 

 

Potpis ovlaštene  osobe ponuditelja 
 

 
 

Mjesto i datum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONUDBENI LIST ZAJEDNICE PONUDITELJA 

Predmet nabave: Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika - Split 

NARUČITELJ: 

Naziv i sjedište:  
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split , Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split 

ZAJEDNICA PONUDITELJA 

1.  član zajednice ponuditelja 

Naziv: 

Sjedište:  Adresa: 

 
OIB: Naziv banke i broj žiro računa: 

 

Ponuditelj u sustavu PDV-a:            DA                         NE 

Adresa za dostavu pošte: 

 

Adresa e-pošte: 

 

Telefonski broj: 
Broj telefaksa:  

2.  član zajednice ponuditelja 

Naziv: 

Sjedište:  Adresa: 

 
OIB: Naziv banke i broj žiro računa: 

 

Ponuditelj u sustavu PDV-a:            DA                         NE 

Adresa za dostavu pošte: 

 

Adresa e-pošte: 

 

Telefonski broj: 
Broj telefaksa:  



  

  

3.  član zajednice ponuditelja 

Naziv: 

Sjedište:  Adresa: 
 

OIB: Naziv banke i broj žiro računa: 

 

Ponuditelj u sustavu PDV-a:            DA                         NE 

Adresa za dostavu pošte: 

 

Adresa e-pošte: 

 

Telefonski broj: 
Broj telefaksa:  

 

Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naruči teljem: 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:  

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ponude: 

 

  
 
 
 
 

CIJENA PONUDE (iskazana brojkama) 

CIJENA PONUDE bez PDV-a  

PDV  

CIJENA PONUDE sa PDV-om  

 



Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive, a utvrđivanje cijene za predmet nabave se vrši 
na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova priznatim u građevinskoj knjizi, 
uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena. 

 

OSTALI UVJETI PONUDE 
ROK IZVOĐENJA 
RADOVA:  Najviše 30 dana od dana uvođenja 

u posao 
ROK VALJANOSTI 
PONUDE:  Najmanje 30 dana od dana 

otvaranja ponuda 
JAMSTVENI ROK ZA 
DOBRO IZVRŠENJE 
POSLA: 

 Najmanje 2 godine za kvalitetu 
izvedenih radova 

NAČIN I ROK 
PLAĆANJA:  Najmanje 15 dana  od zaprimanja 

ovjerene dokumentacije 
 
 
 

Ime prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja  
 

 

Potpis ovlaštene  osobe ponuditelja 
 

 
 

Mjesto i datum 
 

 

 
 
 
  
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODACI O PODIZVODITELJIMA I DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U 
PODUGOVOR: Uređenje popločenja dvorišta ispred zgrade Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika - Split 
 
 Redni broj: 1. 2. 3. 

Radovi koje će izvoditi 
podizvoditelj: 

   

Količina:    

Vrijednost:    

Mjesto izvođenja radova:    

Podaci o dijelu ugovora 
koji se daje u podugovor 

Rok izvođenja radova:    

Naziv    

Tvrtka    

Skraćena tvrtka    

Sjedište    

OIB    

Podaci o podizvoditeljim
a Broj računa    

 
 
 
 
 
 
     
 
Ime prezime i položaj ovlaštene osobe ponuditelja  
 

 

Potpis ovlaštene  osobe ponuditelja 
 

 
 

Mjesto i datum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. 1. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU (ogledni primjerak obrasca)   
 
kojom ja ________________________________iz ______________________________, 
                   (ime i prezime ovlaštene osobe)                       (adresa stanovanja) 
  
 
broj osobne iskaznice ____________________izdane od _________________________ 
 
 
kao  ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta 

 
_________________________________________________________________________ 
                                        (naziv i adresa gospodarskog subjekta; OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da 
protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije 
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države 
čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
  
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,  
 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. i 143/12.).  
 
 
_____________________________                                
_______________________________  
                      (mjesto i datum)                                    (čitko ime i prezime ovlaštene  osobe gospodarskog 
subjekta)  
 
                  _________________________________  
                                                                                                                                                    (vlastoručni potpis ovlaštene osobe  
gospodarskog subjekta)                     
 
 
* Napomena: 
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave 
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te  naveden datum potpisa 








