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REPUBLIKA HRV A TSKA 
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 

(E GRAD VRBOVSKO 
~ GRADONAČELNIK 

KLASA: 406-09/ 16-01-20 
URBROJ : 2193-01-02116-01 
Vrbovsko, 19. prosinca 2016. 

POZIV NA DOSTA VU PONUDE 

Naručitelj Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja l , Vrbovsko, OIB: 15154087569 
Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda. 

Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/ 11, 
83/13 i 143113) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez 
PDV -a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV -a za radove (tzv. bagatelnu 
nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabavepropisane odredbama 
Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem aktu. 
Slijedom prethodno navedenog Grad Vrbovsko je donesao svoj Pravilnik temeljem kojeg se 
provodi ova nabava. 

l. OPIS PREDMETA NABAVE: 

- PREDMET NABAVE: 
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada "Cetin" Vrbovsko 

- OPIS PREDMETA NABAVE: 
l. Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje Rješenja nadležnog tijela 
2. Izrada glavnog projekta sanacije odlagališta otpada "Cetin" i ishođenje potvrde 

glavnog projekta i građevinske dozvole 

Elaborat zaštite okol iša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada "Cetin" na okoliš izrađuje se 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80113) i Uredbe o procjeni 
utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61114). 

Elaborat zaštite okoliša obvezno sadrži poglavlja sa sadržajem kako je određeno u 
Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 61114). 



Izvršitelj će na osnovu gore spomenutoga Elaborata zaštite okoliša sudjelovati u 
postupku ishođenja Rješenja od nadležnog tijela. Troškove svih potrebnih izmjena navedene 
dokumentacije koje će možda biti potrebne kako bi se ishodila Rješenje će snositi Izvršitelj. 

Vrijednost izrade ovog Elaborata ne smije prijeći 25% vrijednosti ukupne ponude za 
projektnu dokumentaciju. 

Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u postupku ishođenja građevinske dozvole (izrada 
sve potrebne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i uvjeta, pribavljanje potvrda 
glavnog projekta i dr.), a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Zakonu o prostornom 
uređenju (NN 153113), te drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju 
navedeno područje. 

Izvršitelj je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, 
izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih tehničko - tehnoloških rješenja, računsku 

točnost proračuna i izmjera te troškovnika. kao i za poštivanje svih relevantnih propisa 
vezanih za izradu projekta. 

Izvršitelj se obvezuje dokaznicom mjera i troškovnikom predvidjeti stvarne količine 
materijala i radova. 

U sklopu Glavnog projekta potrebno je definirati tehničke norme kvalitete materijala i 
opreme u opisu troškovničkih stavki , a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, 
izvođenja i održavanja s posebnim naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i 
materijala. 

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru 
pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, 
količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova 
i sveukupnu cijenu izvođenja. Predvidjeti zbirno iskazivanje cijene izvođenja po pojedinim 
gradevinama kao i ukupnu cijenu izvodenja za svaku cjelinu za koju će se ishoditi dozvola 
(rekapitulaciju). Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis 
troškovničkih stavki , oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje 
cjelovitog postupka javne nabave. 

Troškovnik ne mora nužno biti uvezan s Glavnim projektom već se u dogovoru s 
Naručiteljem može predati odvojeno od Glavnog projekta. 

Izrađeni Glavni projekt, troškovnik, te njihovi sastavni dijelovi koristiti će se kao 
sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Izvršitelj se obvezuje dokaznicom mjera i 
troškovnikom predvidjeti stvarne količine materijala i radova. U sklopu Glavnog projekta 
potrebno je definirati tehničke norme kvalitete materijala i opreme u opisu troškovničkih 
stavki , a u tehničkom opisu navesti detaljne uvjete dobave, izvođenja i održavanja s posebnim 
naglaskom na način ispitivanja kvalitete izvršenih radova i materijala. 

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko 
rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva 
prema Zakonu o gradnji, i posebnih propisa te tehničkih specifikacija. 

Izradu Glavnog projekta potrebno je izvršiti prema važećem Zakonu o gradnji (NN 
153/ 13) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13). 

Kako je prema zakonu sastavni dio Glavnog projekta i Geodetski projekt/podloga, isti 
je nužno izraditi u sklopu navedenog dokumenta. 

Također u sklopu Glavnog projekta potrebno je izraditi i projekt Krajobraznog 
uređenja. 



Glavnim projektom potrebno je obuhvatiti sve planirane izmjene u odnosu na važeću 
lokacijsku dozvolu. U obzir je potrebno uzeti i uvjete na osnovu provedenog postupka ocjene 
o potrebi procjene u~ecaja na okoliš te izmjene i dopune lokacij ske dozvole. 

Predmet nabave je u cjelosti opisan u projektnom zadatku koji je sastavni dio ovog 
Poziva na nadmetanje. 

PREDMET NABAVE NIJE PODIJELJEN NA GRUPE I PONUDITELJ JE DUŽAN 
NUDITI CJELOKUPNI PREDMET NABAVE. 

-PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 185.000,00kuna bez PDV -a 

2. UVJETI NABAVE (ponuda treba ispunjavati s ljedeće uvjete): 

-ROK IZVRŠENJA -IZRADE (PREDAJE DOKUMENT ACIJE): 
Rok izrade Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja zahvata na okoliš- 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 
Rok izrade Glavnog projekta sanacije odlagališta otpada "Cetin" - 120 dana od dana 

potpisivanja ugovora. 

-ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od isteka roka za dostavu ponude 

- MJESTO ISPORUKE: Grad Vrbovsko 

-ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: 

Isplata po Isplata nakon uspješnog 

Aktivnost 
odobrenju okončanja postupaka 

dokumentacije od izdavanja Rješenja l 
strane Naručitelja Građevinske dozvole 

Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe 
provedbe postupka ocjene o potrebi 80% od cijene 20% od cijene 
procjene utjecaja zahvata na okoliš i navedene stavke navedene stavke 
ishođenje Rješenja nadležnog tijela. 

Izrada Glavnog projekta sanacije 
odlagali šta otpada "Cetin" i i shođenje 80% od cijene 20% od cijene 
potvrda glavnog projekta i građevinske navedene stavke navedene stavke 

dozvole 

- CIJENA PONUDE: 
U cijenu ponude bez PDV -a uračunavaju se svi troškovi eventualni popusti 

ponuditelja. 



Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez 
PDV-a,iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om, 

Cijena ponude izražava se u kunama. 
Cijena ponude upisuje se na način predviđen obrazcom ponude koji mora biti potpisan 

i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 
Ukupna cijena ponude za predmet nabave (projektnu dokumentaciju) uključuje i 

cijenu svih kasnijih izmjena i dopuna koje budu potrebne za ishođenje rješenja i 
dobivanje potvrde glavnog projekta i građevinske dozvole. 

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena, a pod uvjetom ispunjavanjasvih 
traženih uvjeta iz ovog poziva. 

Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cij enom, kao 
najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije. 

- RAZLOZI ISKLJUČENJA I DOKAZI SPOSOBNOSTI NATJECATELJA ILI 
PONUDITELJA: 

A) RAZLOZI ISKLJUČENJA: 
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje 

postoje ili razlozi za isključenje. 
Naruč i telj je obvezan i sključiti ponuditelj a iz daljnjeg postupka nabave: 
l.l.ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 

subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slj edećih 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.), prij evara 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 (č lanak 265 .), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (čl anak 

293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (čl anak 295.), davanje mita za 
trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenj e kaznenog 
djela u sastavu zl očinačkog udruženja (č lanak 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 (č lanak 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 (č l anak 

347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona ("Narodne novine", br. 11 0/97., 
27 /98. ,50/00. , 129/00., 51101., 11 1103., 190/03. , 105/04. , 84/05., 71/06., l l 0/07 ., 152/08., 
57/ 11., 77111. i 143112.). 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je dostaviti u 
ponudi Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. 
Izjava ne smije biti starij a od tri mjeseca računajući od danaobjave ovog poziva na 
internetskim stranicama naručitelj a. Izjavom se dokazuje da li je gospodarskom subjektu ili 
osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna 

osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela iz članka 67. stavak l. točka l. Zakona o 
j avnoj nabavi ("Narodne novine", broj 9011 1 i 8311 3), odnosno za odgovaraj uća kaznena djela 



prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba 
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. 

1.2.ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je dostaviti u 
ponudi Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument 
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta kojim ponuditelj dokazuje da je 
ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. Potvrda ili važeći jednakovrijedni dokument ne smije biti stari ja od 30 dana od 
dana objave ovog poziva na internetskim stranicama naručitelja. 
Ako seu državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda porezne uprave o stanju 
duga ili jednakovrijedni dokument, gospodarski subjekt je dužan dostaviti Iz javu pod 
prisegom ili odgovarajuću iz javu 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, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 

1.3. Iz postupka javne nabave biti će isključen gospodarski subjekt koji je dostavio 
lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao natjecatelj dokazuje da ne postoje razlozi 
i sključenj a odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti za izvršenje predmeta nabave. 

Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 1.1.1. 
ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i 
razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu 
ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o 
kojima to tij elo vodi službenu evidenciju . 

Ako naručitelj nije u mogućnosti pribaviti takvu potvrdu, radi provjere tih okolnosti, 
naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći dokument tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno 
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili , 
ako se ne izdaje takav dokument iz kaznene evidencije, jednakovrijedni dokument koj i izdaje 
nadležno sudsko ili upravno tij elo u držav i sjedi šta gospodarskog subjekta, odnosno u državi 
čiji je državlj anin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. 

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba 
državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 1.1.1., 
sukladno članku 67. stavak l. točka l. Zakona o j avnoj nabavi, naručitelj može od ponuditelja 
zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeću 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, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s 
ovjerenim potpisom kod bilježnika. 

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 1.1. Obvezni razlozi i sključenja 

ponuditelja utvrđuju se za sve članove zaj ednice pojedinačno, te su svi članovi zajednice 
ponuditelja obvezni dostaviti dokumente koji ma se dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za 
i sključenje. 



B) UVJETI SPOSOBNOSTI: 
- PRAVNA I POSLOVNAsposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 

sposobnost: 
Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 

odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. 
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim 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 Izjavane smiju biti stariji od tri mjeseca od dana slanja ovog poziva. 
Traženi uvjet sposobnosti ponuditelji mogu sukladno članku 75. Zakona o javnoj 

nabavi dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave. 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su 
ponuditelji dostavili javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja 
zatražiti da u privremenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili 
obrati ti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 

Ponuditelj mora biti registriran za projektiranje i stručne poslove zaštite okoliša. 

- FINANCIJSKA sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost: 
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, kod kojih ponuditelj 

ima glavni račun, kojima se dokazuje solventnost ponuditelja (npr. BON2, SOL2 i dr.). 
Traženim dokazom ponuditelj dokazuje da njegov glavni račun nije bio u posljednjih 6 

(šest) mjeseci blokiran više od 7 (sedam) dana neprekidno, te ne više od 15 (petnaest) dana 
ukupno. Procjena je naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od 7 (sedam) 
dana, odnosno ukupno trajanje blokade računa od 15 (petnaest) dana u razdoblju od 6 (šest) 
mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje 
nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta 
nabave u razdoblju trajanja ugovora. 

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na 
pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati javnom 
naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih 
subjekata u tu svrhu . Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelj a može se osloniti na sposobnost 
članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata. 

- TEHNIČKA I STRUČNA sposobnost, te dokumenti kojima se dokazuje 
sposobnost: 

- Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje TEHNIČKE sposobnosti dostavlja QQllli 
ugovora o uslugama izvršenim u 2016. godini i u prethodne 3 (tri) godine (20 15., 2014. i 2013. 
godina) na istim ili sličnim uslugama. 

Popis ugovora sadrži: vrijednost usluge- iznos, datum i mjesto izvršenja usluge i naziv 
druge ugovorne stranke. 

Ako je druga ugovorne stranka iz ugovora navedenih u popisu naručitelj, u smislu 
Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže 
potvrda potpisana ili izdana od strane naručitelja . 

Ako je druga ugovorna stranka iz ugovora navedenih u popisu privatni subjekt, popis 
kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda toga subjekta, a u 
nedostatku iste vrijedi izjava ponuditelja o uredno pruženoj usluzi uz dokaz da je potvrda 
zatražena. 



Ako ocijeni potrebnim, naručitelj će izravno od druge ugovorene stranke zatražiti 
provjeru istinitosti potvrde. 

Ponuditelj je dokazao sposobnost ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvršenim 
uslugama popraćenog potvrdama o uredno pruženoj usluzi proizlazi da je u razdoblju na koje 
se popis ugovora odnosi sklopio i uredno izvršio minimalno dva ili više ugovora za Elaborat 
zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš, te minimalno dva ili više ugovora za glavni projekt sanacije odlagališta otpada i to !! 
vrijednosti istoj ili većoj od vrijednosti ovog predmeta nabave, odnosno vrijednosti koju nudi 
za ovaj predmet nabave. 

- Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje STRUČNE sposobnosti dostavlja obrazovne i 
stručne kvalifikacije pružatelja usluge i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe 
ili osoba odgovornih za pružanje usluga. Sposobnim ponuditeljem smatrati će se onaj 
ponuditelj koji raspolaže sa obrazovnim i stručnim kvalifikacijama voditeljskog kadra, a 
posebice osoba odgovornih za izvršenje predmeta nabave u svojstvu glavnog projektanta, 
sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/ 13). 

U smislu dokazivanja ispunjenja navedenih uvjeta od ponuditelja se traži da raspolaže 
s najmanje jednim ovlaštenim inženjerom/arhitektomkoji sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu 
o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje može biti imenovan glavnim 
projektantom i koji je već sudjelovao u izradi projektne dokumentacije iz područja zaštite 
okoliša na minimalno tri slična projekta kao ovaj predmet nabave. 

-JAMSTVO: 
l. Jamstvo za ozbiljnost ponude: 

Gospodarski subjekt je obvezan uz ponudu priložiti vlastitu bjanko zadužnicu sa 
javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanjes naznakom najvišeg 
iznosa do 5.000,00 kuna,kao jamstvo za slučaj odustajanja od iste u roku njene valjanosti, 
odnosno dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavak l. točka. 3. Zakona o 
javnoj nabavi , nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. 
Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora, te nedostavljanja jamstva za uredno 
. . . 
ISpunJenJe ugovora. 

Dokaz se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude, 
te ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). 

Jamstvo vrijedi najkasnije do isteka valjanosti ponude. 
Jamstvo za ozbiljnost ponude se vraća svim ponuditeljima neposredno nakon 

završetka postupka javne nabave. 

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza: 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu od 

minimalno l 0% od vrijednosti ugovora dostavlja odabrani ponuditelj , u roku od 3 dana od 
dana potpisivanja ugovora s rokom važenja do trajanja ugovorne obveze u obliku bjanko 
zadužnice, a u ponudi popunjava i dostavlja izjavu o dostavljanju jamstva za uredno 
ispunjenje ugovora ukoliko bude odabran, koja je sastavni dio ove dokumentacije za 
nadmetanje. Izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Obrazac izjave nalazi se u 
Prilogu ovog Poziva. 



3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE: 
Ponuda treba sadržavati: 
a) Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja) - nalazi se u prilogu 
ovog poziva 
b)Dokurnenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, 
e) Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjetesposobnosti, 
d) Jamstvo (bjanko zadužnica i izjava) 
e) Troškovnik 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE: 
Ponuda se dostavlja osobno u pisarnicu Naručitelj a ili poštomu zatvorenoj omotnici na 

adresu Naručitelj a sa naznakom: "NE OTVARAJ - ponuda zaizradu projektne dokumentacije 
odlagalište otpada "Cetin" Vrbovsko". 

Uvjeti dostava ponude: 
- rok za dostavu ponude: 12. siječnja 2017. godine, 12:00 sati 
- način i mjesto dostave ponude: osobno u pisarnicu naručitelja ili poštom na adresu 

naručitelja, Ulica hrvatskih branitelja 1., Vrbovsko 
- mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda, te način otvaranja ponuda: 12. siječnja 

2017. godine, 12:00 sati , javno otvaranje ponuda 

5. OSTALO: 
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete navedene u ovom Pozivu, vezano za sadržaj , 

dokumentaciju i tražene vrijednosne pokazatelje dostavljene dokumentacije, te ostalo traženo 
u ovom Pozivu isključiti će se iz razmatranja i neće se uzeti u obzir kod odabira 
najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne dokumentacije. 

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u 
roku od najkasnije 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na adresu elektroničke 
pošte koju ponuditelj navede u svojoj ponudi (ponudbenom listu). 

GRADONAČELNIK 
Dražen Mufić, dipl.ing . 

.--::::::=:::::::::::-... -~-



PONUDBENI LIST 

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za sanaCIJU odlagališta otpada "Cetin" 
Vrbovsko 

Naručitelj: Grad Vrbovsko, Ulica hrvatskih branitelja 1., Vrbovsko, OIB: 15154087569 

Odgovorna osoba Naručitelja: Dražen Mufić, dipl.ing. -gradonačelnik 

Naziv/ime, sjedište/prebivalište ponuditelja: __________________ _ 

OIB: ______________________________________________________ _ 

Poslovni (žiro račun): __________________________ _ 

Broj računa (I BAN): ____________ kod banke _________ _ 

Ponuditelj je u sustavu PDV -a (zaokružiti): DA - NE 

Adresa za dostavu pošte: ________________________ _ 

E-pošta: _______________________________ _ 

Kontakt osoba: Tel/Faks: ------------------ ------- - -

PODACI O PONUDI: 
Br~(oznaka)ponude: _________________________ _ 

Datum ponude: ____________________________ _ 

CIJENA PONUDE bez PDV -a: ____________________________________ _ 

Iznos PDV -a: ------------------------------

UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV -om: ______________________________ _ 

Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana dana od dana otvaranja ponuda 
(najmanje 30 dana), pa istu možete prihvatiti do isteka roka. 
Ponuda se odnosi na cjelokupni predmet nabave. 
Svojim potpisom u svemu prihvaćamo uvjete navedene u ovom pozivu na dostavu ponude. 

M.P. 
(ime i prezime ovlaštene osobe 
ponuditelja, potpis i ovjera) 



IZJAVA PONUDITELJA 
O DOST A VI JAMS TV A ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

U postupku javne nabave zalzradu projektne dokumentacije za sanaciJU odlagališta 
otpada "Cetin" Vrbovsko Naručitelja Grada Vrbovskog ponuditelj: 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

izričito potvrđuje slijedeće: 

• da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora dostaviti jamstvo 
za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice 
u iznosu od minimalno 10% ugovorene ukupne cijene sa pripadajućim PDV-om; 

• da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 3 dana od 
dana potpisa ugovora o nabavi, 

• da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u 
slučaju povrede ugovornih obveza; 

a što ponuditelj potvrđuje svojim pečatom i potpisom ovlaštene osobe. 

u ________ ___ __ 2016.godine. 

M.P. 
(ime i prezime ovlaštene osobe 
ponuditelja, potpis i ovjera) 



TROŠKOVNIK 

PREDMET NABAVE: Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za sanacij u od lagališta "Cetin" 

RE 
JEDINICA 

JEDINICNA 
D. VRSTA USLUGE KOLIČINA CIJENA UKUPNO (KN) 

BR. MJERE 
BEZ PDV -a (KN) 

Izrada Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe 
l postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na kom 1,00 

okol iš i i shođenj e Rješenja nadležnog tijela 
Izrada Glavnog proj ekta sanacije odlagali šta otpada 

2. "Cetin" l i shođenj e potvrda glavnog projekta l kom 1,00 
građevinske dozvole 

UKUPNO (Kn) 

PDV (Kn) 

SVEUKUPNO IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (Kn) 




