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P R E D M E T: UPUTE PONUDITELJIMA 

 

 E-MV-03/13 

  

 

 

 

 Na temelju članka  6  Zakona o javnoj nabavi («N.N.» br.90/11), Općina Muć u svojstvu 

naručitelja daje UPUTE PONUDITELJIMA: 

 

1. NARUČITELJ: Općina Muć, Donji Muć 254  21203 MUĆ,OIB 20072764912 

Telefon 021/652237,021652225, fax:021652214 ,e-mail.opcina-muc@st,t-            

com.hr IBAN 70 2360000-1808700007 otvoren u Zagrebačkoj banci 

Osoba zadužena za komunikaciju vezano za dokemntaciju ,pročelnik Asija   

Šošić 

 

2 .   OPIS PREDMETA ,OZNAKE I NAZIV CPV 

Predmet nabave je  izvedba dijelova pristupnog puta u osima 2,3,4,5 u 

radnoj zoni „PRISIKE 1“. 

CPV oznaka i naziv ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA U OSIMA 

2,3,4,5  u radnoj zoni „PRISIKE 1“ 

 

       3.Vrsta,kvaliteta,opseg  ili količina predmeta nabave: 

 

          Sukladno troškovniku 

 

       4. Mjesto izvođenja radova 

 Gizdavac  

       5.Opis i oznaka dijelova grupa: 
Nudi se cjelokupni predmet nabave.Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima  

ponude. 

 

       6.Dokazi u svhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta: 

 

 je dužan u predmetnom postupku dokazati pravnu sposobnost, financijsku sposobnost,  

tehničku sposobnost,  gospodarski ,stoga ponuditelj u tu svrhu treba ponuditi slijedeće dokaze: 

 

1.Točan naziv i adresu  ponuđača 

1.a.Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra ili drugi odgovarajući registar države 

sjedišta gospodarskog subjekta .Upis u registar dokazuje se odgovarjućim izvodom,a ako se 

oni ne izdaju u državi 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. 

Dokaz iz ove točke dostavlja se u neovjerenoj preslici. 

. 

 



3.Bilanca,račun dobiti i gubitka,odnosno odgovarajući financijski izvještaj,ako je je njihovo 

objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta,dokument izdan od 

bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog 

subjekta 

4. Jamstvo za uredno ispunjenje ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obveza 

Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu.Iznos jamstva iznosi 5%od 

procijenjene nabave i to u obliku bankarske garancije. 

5.Popis  ugovora o radovima  izvršenih u godini u kojojje započeo postupak javne nabave i 

tijekom  tri godine s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane 

6.obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga ili osoba njegova voditeljskog kadra 

posebno  osobe ili osoba odgovornih za izvođenje radova. 

Sve dokumente  koje javni naručitelj zahtijeva sukladno člancima 67 do 74 Zakona o 

javnoj nabavi natjecateljili ili ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj 

preslici.Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektronične isprave, 

7.Dokazi u svrhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskih subjekata 

Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost,uvjete nekažnjavanja.financisjku i 

gospodarsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost. 

Ponuditelji dokazuju sviju pravnu i poslovnu sposobnost,uvjete nekažnjavanja,financijsku i 

gospodarsku sposobnost ,te tehničku i strućnu sposobnost.slijedećim dokazima koji se 

obvezno prilažu uz ponudu redslijedom koji su navedeni; 

7. DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI 

 

a) Isprava o upisu u poslovni,sudski (trgovački) ,strukovni,obrtni ili drugi odgovarajući 

registar ili potvrda-gospodarskisubjekt mora biti registriran za djelatnost u vezi s 

predmetom nabave.U slučaju zajedničke ponude,članovi zajednice ponuditelja obvezni su 

pojedinačno dokazivati postojanje sposobnosti iz ove točke. 

Dokaz iz ove točke se dostavlja u neovjerenoj preslici ne smije biti stariji od 6 mjeseci od 

dana slanja objave poziva za nadmetanje u Elektronični oglasnik javne nabave-dalje u 

tekstu EOJN. 

 

8. DOKAZ O NEKAŽNJAVANJU 

 

Izjava da ponuditelju (gospodarskom subjektu) i osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja 

nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedan ili više slijedećih kaznenih 

dijela:udruživanje za počinjenje kaznenih dijela,primanje mita u gospodarskom 

poslovanju,zlouporaba položaja i ovlasti,zlouporaba obavljanja dužnosti državne 

lasti,protuzakonito posredovanje,davanje mita,prijevara u gospodarskom poslovanju ili 

prikrivanje protuzakonito dobivenog novca odnosno odgovarajuća kaznena djela prema 

propisima zemlje sjedišta (čl.9 Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi „NN“83/2013) 

Osoba ovlaštena ta tastupanje ponuditelja daje izjavu iz ove točke za sebe i za ponuditelja 

(gospodarski subjekt) s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. 

Izjava iz ove točke ne smije starija od 30dana do dana slanje objave  poziva za nadmetanje u 

EOJN,a prilaže se u izvorniku ili ovjerenom preslikom. 

 

9.DOKAZI FINANCIJSKE I GOSPODARSKE SPOSOBNOSTI 

a)Potvrda Porezne uprave ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog 

subjekta-gospodarski subjekt mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih sospjelih 

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdrastveno osiguranje. 

U slučaju nuđenja zajedničke ponude,svičlanovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 

dostaviti dokaz iz ove točke. 

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave poziva za nadmetanje u EOJN,a 

dostavlja se u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

b) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 

solventnost gospodarskog subjekta-gospodarski subjekt mora dokazati da u proteklih šest 

mjeseci nije bio u neprekidnoj blokadi dulje od sedam dana,te ne više od petnaest dana 

ukupno,kao i da računu nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na 

računu.Dokaz iz ove točke ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana slanja objave poziva 

za nadmetanje u EOJN, a prilaže se u izvorniku ili ovjerenom presliku. 



c) U slučaju nuđenja zajedničke ponude ,zajednički ponuditelji  imizjavu o solidarnoj 

odgovornosti-zajednica ponuditelja mora dokazati kako su svi gospodarski subjekti 

udruženi u zajednicu ponuditelja solidarno odgovorni za izvršenje predmeta nabave. 

 

 

 

 

9.4 DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI: 

a) Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima –gospodarski subjekt mora dokazati kako je u 

posljednje tri godine uredno izvršavao .Dokaz se podnosi u obliku popisa značajnijih izvršenih 

radova  u posljednje tri godine,popraćeno s potvrdama o uredno ispunjenim ugovornim 

obvezama koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora.. 

 

10.OBLIK,NAČIN IZRADE,SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Oblik i način izrade ponude 

 

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje. 

Ponuditelj predaje cjelovitu izvornu ponudu u papirnatom obliku na priloženom obrasvu sa 

sadržajem ponude i označenim rednim brojem potrebnih priloga.Ponuda mora biti 

potpisana.Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica 

pounde kroz redni broj stranice. 

Ponuda sa prilozima mora biti uvezena u jednu cjelinu i to jamstvenikom vrpcom čija su oba 

kraja na posljednjo stranici prišvršćena naljepnicom sa utisnutim žigom ponuditelja,na način 

da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. 

Ponuda se predaje u izvorniku,potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditeljaili osobe koju je 

ovlaštena osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpsiivanje ponude 

 

11.SADRŽAJ PONUDE: 

 

Ponuda mora sadržavati: 

-popunjen obrazac Ponude sa popisom svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude; 

-popunjen obrazac Troškovnika (jedinične cijene i ukupna cijena u kunama bez PDV-a,sve 

stavke troškovnika moraju biti ispunjene,ovjerene i potpisane po ovlaštenoj osobi 

- dokaze o sposobnosti koji se zahtijevaju sukladno odredbama iz dokumentacije za 

nadmetanje 

- izjave iz priloga dokumentaciji za nadmetanje 

 

NAČIN DOSTAVE PONUDE 

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i sdresom Naručitelja na vanjskom 

omotu kuverte „OPĆINA MUĆ.Donji Muć 254 s naznakom „NE OTVARAJ-

NADMETANJE-PONUDA ZA radove asfaltiranja u radnoj zoni PRISIKE 1“ i ostalim 

podacima sukladno Zakonu i podzakonsim propisima,te dokumentaciji za nadmetanje.Ponude 

moraju prispjeti na adresu OPĆINA MUĆ ,DONJI MUĆ 254  do datuma navedenom u  

ojavljenom  obrascu javne nabave . 

 ALTERNATIVNE PONUDE NISU DOPUŠTENE: 

  

 12.CIJENA PONUDE 

 Cijena ponude za cjelokupni predmet nabave izražava se u kunama bez poreza na dodanu 

vrijednost.U cijeni navedenoj u ponudi moraju biti sadržani svi troškovi i popusti,bez PDV-

a.Porez na dodanu vrijednost  iskazuje se zasebno iza cijene ponude. 

Visina popusta (ukoliko je ponuđen) mora se obavezno obračunati i prikazati na računu. 

 

 

 13.ROK VALJANOSTI PONUDE 

 

 Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

 

 14.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDE 

 



Sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

  

 15.KRITERIJ ODABIRA 

  

 Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva,prikladna i pravilna ponuda s najnižom ukupnom 

cijenom. 

 

 16.JEZIK  PONUDE 

 17.MJESTO DOSTAVE PONUDE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja:OPĆINA 

MUĆ,DONJI MUĆ 254 i to datuma navedenim u obrascima objave elektroničkog obrasca 

javne nabave. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa 

statusom  ili bez statusa zainteresiraneosobe. 

18.Uz ponudu ,na obrascima iz ove dokumentacije ,prilaže e Izjava o prihvaćanju  uvjeta iz 

dokumantacije za nadmetanje . 

19. Rok donošenja odluke: 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju dostavit će se svim sudionicima 

javnog nadmetanja preporučenim pismom u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu 

ponude. 

 

20.Pouka o pravnom lijeku: 

 

Nezadovoljna stranka može pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi,izjavljivanjem 

žalbe i drugih zahjteva tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom .Žalba se 

izjavljuje Državnoj komisiji ,a predaje naručitelju u pisanom obliku izravno ili preporučenom 

poštanskom pošiljkom.Žalitelj je dužan istovremeno jedan primjerak  žalbe na isti način 

podnijeti Državnoj komisiji.Žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana utvrđenim u 

Zakonu ojavnoj nabavi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: Načelnik: 

1.Naslovu FILIP STUPALO 

2.Pismopohrana 

 

 
OPĆINA MUĆ, Donji Muć bb – 21203 MUĆ, tel:021/652-225;fax:652-214, e-mail:opcina-muc@st.hinet.hr - WWW.muc.hr 

 


