
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za Radove na sanaciji usjeka od km 40+680 do km 40+780 na pruzi M203 Rijeka-
Šapjane-DG sukladno ponudbenom listu, tender dokumentaciji, troškovniku i ovoj dokumentaciji o nabavi. 
Ponuditelj je dužan ponuditi i izvesti predmetne radove na način da isti odgovaraju svim uvjetima koji su navedeni u 
dokumentaciji o nabavi. 
Ponude samo za dio tražene količine iz troškovnika neće se razmatrati.  
Troškovnik se nalazi u excel tablici koja je zaključana. Ponuditelju je dozvoljeno upisivati jedinične cijene. 
 

2. ROK  I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA  

Rok izvođenja radova:  80 radnih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao. 
 
Mjesto izvođenja radova: od km 40+680 do km 40+780 na pruzi M203 Rijeka-Šapjane-DG. 
 

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

3.1. Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz 
postupka javne nabave ako utvrdi da: 

1) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin 
Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za: 

        (a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju  

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) 
Kaznenog zakona 
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.) 
 
(b) korupciju, na temelju  
 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. 
(nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) 
i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. 
(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.) 
 
(c) prijevaru, na temelju 
 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i 
članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih 
davanja) 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.) 
 
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 
 
- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. 
(obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 
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- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) 
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.) 
 
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju  
 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 
- članka 279. (pranje novca) 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.) 
   
(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju  
 
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.) ili 
 
2) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i 
koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka 
od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz 
članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 
 
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze 
o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za 
isključenje. 

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 
- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete 
prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s 
kaznenim djelom ili propustom, 
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili 
propusta. 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog 
djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete 
mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne 
nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka 
roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz 
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije 
određeno drukčije. 

Kao preliminarni dokaz za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

 ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (točka L. 
dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u ponudi i to Dio III. Osnove za 
isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi 
kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i 
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zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 
hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 
ažurirane popratne dokumente.  

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.1. 
prihvatiti:  

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje 
navedene osnove za isključenje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju 
takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako 
izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod 
nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

Gospodarski subjekt  dostavlja ovaj dokaz u obliku izjave prema predlošku koji čini sastavni dio ove dokumentacije o 
nabavi (Obrazac C i D). Naručitelj ističe da je predložak izjave (Obrazac C i D) samo predložak, a gospodarski 
subjekti mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku. 
 
3.2. Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da 
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje: 
 

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 
 

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  

 
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu 
plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
 
Kao preliminarni dokaz za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza 
ili doprinosa za socijalno osiguranje. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi 
kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i 
zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 
hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 
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Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 
ažurirane popratne dokumente.  

 
Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2. prihvatiti:  
- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve 
okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne 
postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 
državljanin. 
 
Odredbe točaka 3.1. i 3.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje 
podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem 
od 5 dana. 
Odredbe točaka 3.1. i 3.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će 
od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za 
odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.  
 
Gospodarski subjekt dostavlja ovaj dokaz u obliku izjave prema predlošku koji čini sastavni dio ove dokumentacije o 
nabavi (Obrazac E). Naručitelj ističe da je predložak izjave (Obrazac E) samo predložak, a gospodarski subjekti 
mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku. 

 

4. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako: 
 

 je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u 
postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, 
ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema 
nacionalnim zakonima i propisima. 

 
Kao preliminarni dokaz za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4. gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, 
sukobima interesa ili poslovnim prekršajem: u dijelu koji se odnosi na gore navedenu 
osnovu za isključenje. 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi 
kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i 
zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 
hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 
ažurirane popratne dokumente.  
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Odredbe točke 4. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, 
zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana. 
Odredbe točke 4. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od 
gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, 
ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.  
 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog 
subjekta iz točke 4.:  

- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za 
isključenje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne 
obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom 
prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili 
upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

Gospodarski subjekt dostavlja ovaj dokaz u obliku izjave prema predlošku koji čini sastavni dio ove 
dokumentacije o nabavi (Obrazac F). Naručitelj ističe da je predložak izjave (Obrazac F) samo predložak, a 
gospodarski subjekti mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku. 

 
5. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 

 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 
 
5.1.  Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, 
strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.   
 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne 
djelatnosti: točka 1).  

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi 
kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i 
zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 
hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi 
ažurirane popratne dokumente.  

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 5.1.  dokazuje se: 

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi 
članici njegova poslovnog nastana. 
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Tehnička i stručna sposobnost 

5.2. Popis  ugovora o izvedenim radovima, istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo 
postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini.  

Uz popis ponuditelj mora priložiti dokaz/potvrdu o izvršenju jednog ili najviše dva ugovora za izvođenje radova koji su po 
vrsti radova, obimu i složenosti isti ili slični ovom predmetu nabave.  

    
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: 

 naziv i sjedište naručitelja radova/druge ugovorne strane 

 naziv i sjedište Izvoditelja  

 predmet i vrijednost radova 

 popis radova kojima se dokazuju reference 

 vrijednost radova kojima se dokazuju reference (bez PDV-a) 

 datum i mjesto izvođenja radova 

 navod o uredno izvođenju i ishodu radova. 
 
Iz navedenih potvrda mora biti vidljivo da Ponuditelj raspolaže potrebnim iskustvom vezanim za ovaj predmet nabave. U 
slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane Ponuditelja, Naručitelj može dostavljene podatke 
provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.   
Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno ukoliko ponuditelj dostavlja dokaz o izvršenju jednog 
ugovora, njegova vrijednost treba biti minimalno 680.000,00 kn (procijenjena vrijednost nabave). Ukoliko ponuditelj 
dostavlja dokaz o izvršenju više ugovora (najviše dva), zbroj vrijednosti tih ugovora treba biti minimalno 680.000,00 kn 
(procijenjena vrijednost nabave).  
Pod pojmom radova „istih ili sličnih predmetu nabave“ smatraju se radovi na usjecima, zasjecima, predusjecima sl. 
 
Ukoliko se radi o zajednici gospodarskih subjekata, sposobnost iz ove točke dokazuje se kumulativno. 
 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).  

 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 

5.3. Voditelj građenja i/ili voditelj radova moraju udovoljavati uvjetima iz Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) te se za iste mora dostaviti Izjava da isti udovoljavaju svim propisanim 
uvjetima.  

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2).  
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Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim 
pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom 
jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 

5.4. Ponuditelj treba dostaviti izjavu da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa 
ugovora, dostaviti dokaz da ima zaposlene ili unajmljene radnike koji su osposobljeni za rad na visini (radnici 
osposobljeni za zanimanje penjača za građevinske i monterske radove), a koji su nužni za potpuno izvršenje 
ugovora.  

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.4. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6).  

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim 
pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom 
jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 

5.5. Ponuditelj treba dostaviti Izjavu da će do početka radova, na trošak i način organiziran od strane Naručitelja, 
minimalno jedan djelatnika biti upoznat sa odredbama priloga 5 Prometne Upute HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. , a 
koji će imati funkciju zaštitnog radnika na pružnoj dionici na kojoj se izvode radovi. 

Ponuditelj treba dostaviti Izjavu da će do početka radova, na trošak i način organiziran od strane Naručitelja, 
djelatnici koji su u funkciji voditelja radova biti upoznati s odredbama članka 195. i 197. Pravilnika o načinu i uvjetima 
za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa, s odredbama članka 68. Pravilnika o signalima, signalnim 
znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu i s odredbama članaka od 134. do 142. i prilogom 4 
Prometne upute HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. 

 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.5. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  
 

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6).  
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Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi 
kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i 
zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili 
izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na 
hrvatskom jeziku. 
 
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 
 
Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 
5.6. Ponuditelj treba dostaviti izjavu da će do početka izvođenja radova, na način organiziran od strane Naručitelja, a 
o vlastitom trošku, svi djelatnici izvoditelja koji će sudjelovati u izvođenju radova biti upoznati sa opasnostima rada na 
elektrificiranim i neelektrificiranim prugama HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o., tj. da će do početka radova 
osposobljenost za rad na siguran način dokazati „Uvjerenjem o osposobljenosti radnika za rad na siguran način“, a 
sukladno Uputi HŽI - 40.  
Uslugu upoznavanja sa specifičnostima u blizini elektrificiranih pruga provodi Služba zaštite na radu HŽ 
INFRASTRUKTURE d.o.o. Kontakt osoba  je Franjo Matić, broj mobitela 098/312076. 
Cijena navedene usluge iznosi 200,00 kuna (bez PDV-a) po radniku. 
Ukoliko ponuditelj ima dokumentaciju kojom dokazuje da njegovi radnici ispunjavaju navedene uvjete, ponuditelj je 
obvezan istu priložiti uz ponudu. Ukoliko Ponuditelj ne ispunjava navedene uvjete, potrebno je pri sklapanju ugovora 
ugovoriti i obavljanje usluge upoznavanja sa specifičnostima u blizini elektrificiranih i neelektrificiranih pruga. 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.6. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6).  

 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 

5.7. Ponuditelj mora dostaviti Izjavu iz koje je vidljivo kojim građevinskim strojevima i tehničkom opremom ponuditelj 
raspolaže u svrhu potpunog izvršenja ugovora, a koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. 

Mora dostaviti Izjavu da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti 
dokaz o posjedovanju/najmu nužne mehanizacije i opreme za potpuno izvršenje ugovora. U cijenu usluge potrebno je 
uračunati najam mehanizacije. 

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora ne dostavi gore navedeni dokaz, smatrat će se da je odustao od 
ponude i Naručitelj ima pravo aktivirati odgovarajuće jamstvo. 
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Iz priložene izjave mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže minimalno traženom tehničkom opremom za izvođenje 
radova sukladno projektnoj dokumentaciji i tenderu. 

Minimalna tehnička oprema je: bušeća garnitura za ugradnju sidara, oprema za injektiranje i mehanizacija za 
transport materijala na gradilište. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.7. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi i to Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 9).  

 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 

5.8. Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu 
prirodu njihova međusobnog odnosa. Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost 
drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 
268. stavka 1. točke 8. Zakona o javnoj nabavi ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi 
radove za koje se ta sposobnost traži.    

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.8. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:  

 ispunjeni ESPD obrazac (točka L. dokumentacije o nabavi) za sve gospodarske subjekte u 
ponudi.  

 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno 
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod 
nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti 
izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom 
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio 
popratnih dokumenta ili dokaza. 

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne 
dokumente.  

 
 
6. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA  

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali 
može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno 
izvršenje tog ugovora.   
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Odredbe o zajednici gospodarskih subjekata: 

Sva komunikacija između Naručitelja i zajednice gospodarskih subjekata odvijat će se putem člana zajednice 
gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem pa je istog potrebno posebno naznačiti u 
ponudbenom listu. 
Ukoliko ponuda zajednice gospodarskih subjekata bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica 
gospodarskih subjekata je dužna, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, Naručitelju 
dostaviti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na izvršenju predmeta nabave. 
Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa na izvršenju predmeta nabave zajednica gospodarskih subjekata 
obavezno određuje: 

 člana zajednice gospodarskih subjekata s kojim se potpisuje ugovor o javnoj nabavi ili 

 navod da svi članovi zajednice potpisuju ugovor 

 solidarna odgovornost svih članova zajednice 

 dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) koje će izvršavati pojedini član 
zajednice 

 način plaćanja, Naručitelj će plaćati neposredno svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za 
onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio ukoliko zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. 

Ugovor o reguliranju odnosa na izvršenju predmeta nabave obavezno potpisuju svi članovi zajednice. 
 
 
7. PODUGOVARANJE 
 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi: 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio), 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj 
računa, zakonski zastupnici podugovratelja), 
3.           dostaviti europsku jednistvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja. 
 
Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.  
 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.  
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno 
plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već 
podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je 
prethodno potvrdio. 
 
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati: 
-  promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o 
javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u 
podugovor ili ne, 
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke iz podtočke 1. i 2. ove točke dokumentacije o nabavi za novog 
podugovaratelja. 
 
Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja: 

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se 
ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog 
subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne 
ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje 

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne 
nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili 
ako je taj dio ugovora već izvršen.  
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8. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.  
 
 

Oznaka  
kriterija 

Opis kriterija Pravilo ocjenjivanja kriterija 
Broj bodova 

po  
kriteriju 

Maksimalni broj  
bodova po 

kriteriju 

K1 Jamstveni rok za 
izvedene radove 
Jamstveni rok definiran 
tender dokumentacijom 
je 2 (dvije) godine od 
uspješno okončanog 
tehničkog pregleda i 
primopredaje radova. 
Ukoliko ponuditelj ponudi 
jamstveni rok dulji od 
roka definiranog tender 
dokumentacijom, 
ostvaruje se pravo na 
dodatne bodove. 

Ako ponuditelj ponudi jamstveni rok od: 
3 (tri) godine od uspješno okončanog 
tehničkog pregleda i primopredaje 
radova 

4 

10 

Ako ponuditelj ponudi jamstveni rok od: 
4 (četiri) godine od uspješno 
okončanog tehničkog pregleda i 
primopredaje radova 

6 

Ako ponuditelj ponudi jamstveni rok od: 
5 (pet) godina od uspješno okončanog 
tehničkog pregleda i primopredaje 
radova 

8 

Ako ponuditelj ponudi jamstveni rok od: 
6 (šest) godina od uspješno okončanog 
tehničkog pregleda i primopredaje 
radova 

10 

K2 Ponuđena cijena. Ocjenjivanje ponuđene cijene vršit će 
se po sljedećoj formuli: 
 

 
 
gdje je: 
K2 … bodovna ocjena ponuđene cijene 
Ci … ponuđena cijena i-tog ponuditelja 
Cmin … najniža ponuđena cijena od 
svih prispjelih ponuda 

K2≤90 90 

 
ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA BODOVA POJEDINOG PONUDITELJA: 

Maksimalni broj bodova kojeg pojedini Ponuditelj može ostvariti je 100. 

Broj bodova pojedinog Ponuditelja određuje se zbrajanjem bodova ostvarenih po pojedinom od 2 kriterija: 

 

B = K1 + K2 

gdje je: 

B … ukupan broj bodova pojedinog Ponuditelja (B≤100) 

K1 … broj bodova ostvaren obzirom na jamstveni rok na izvedene radove (K1≤10) 

K2 … broj bodova ostvaren obzirom na ponuđenu cijenu (K2≤90) 
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9. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA  

Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike 
Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. 
Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao 
najpovoljnija. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od pet dana od dana primitka ugovora i vratiti ga 
naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani 
ponuditelj to ne učini biti će pisanim putem obaviješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku 
pisane obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naručitelju potpisani ugovor i ne opravda njegovo nepotpisivanje, naručitelj 
će smatrati da je odabrani ponuditelj odustao od svoje ponude te će pristupiti naplati dostavljenog jamstva za ozbiljnost 
ponude.   

 
Za neispunjenje obveze, zakašnjenje u ispunjenju obveze ili neuredno ispunjenje obveze kod ugovora o građenju ugovara 
se ugovorna kazna sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i to 5‰ (petpromila) od ukupno ugovorene 
vrijednosti za svaki dan zakašnjenja. 
Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti, a ukoliko Naručitelj pretrpi 
veću štetu, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. 

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, ako je primljeno ispunjenje obveze, a pri tome je došlo do zakašnjenja, odnosno 
neurednog ispunjenja ugovora, osoba odgovorna za praćenje ispunjenja ugovora (nadzorni inženjer/ovlaštena osoba i 
odgovorna osoba/voditelj projekta) obvezna je odmah po nastupu zakašnjenja odnosno neurednog ispunjenja ugovora 
bez odgađanja pisanim putem pisanim putem priopćiti drugoj ugovornoj strani da Naručitelj zadržava pravo na ugovornu 
kaznu.  

Plaćanje ugovorne kazne Naručitelj ima pravo realizirati do završetka postupka okončanog obračuna. Za iznos ugovorne 
kazne Izvoditelju/Izvršitelju umanjit će se iznos računa/privremene situacije/okončane situacije po nalogu osobe 
odgovorne za praćenje ispunjenja ugovora (nadzorni inženjer/ovlaštena osoba i odgovorna osoba/voditelj projekta). 

Obavljanje djelatnosti građenja   
 
Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna ili fizička osoba obrtnik koja je 
registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete 
propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) te posebnim propisima 
kojima se uređuje gradnja i mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova.  
 
Ukoliko je ponuditelj koji će graditi i/ili izvoditi radove strana pravna osoba ova sposobnost se dokazuje sukladno 
odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim pozitivnim propisima i 
pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja.  
 
Ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu je dužan Naručitelju prije potpisa Ugovora dostaviti 
dokumente potrebne za obavljanje djelatnosti građenja propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, u protivnom će se smatrati da je 
odustao od ponude.  
 
1. Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora biti registrirana 
za obavljanje djelatnosti građenja i koja mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja 
radova građevinske i elektrotehničke struke.  
Isto dokazuje izvatkom iz sudskog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt 
registriran za obavljanje djelatnosti građenja.  
Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti do potpisa Ugovora dostavu 
dokumenata:  
a. Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za 
obavljanje djelatnosti građenja  
b. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog 
voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće 
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podatke: naziv tvrtke zaposlenja, navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana, navod da nije izrečena mjera zabrane 
obavljanja poslova 
c. Potvrdu da je ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova zaposlenik ponuditelja/podugovaratelja. 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja 
ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako 
će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.  
 
2. Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja u toj državi 
obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je 
prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome Izjavom u pisanom obliku 
obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi Obavijest 
istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike 
Hrvatske.  
 
Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti do potpisa Ugovora dostavu 
dokumenata:  
a. Važeću Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o obavljanju djelatnosti na 
privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj.  
b. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog 
voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće 
podatke: naziv tvrtke zaposlenja, navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana, navod da protiv ovlaštenog člana nije 
izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.  
c. Potvrdu da je ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova zaposlenik ponuditelja/podugovaratelja. 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja 
ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako 
će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.  
 
3. Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja obavlja 
djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna 
osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno čl. 70 Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i 
gradnje i drugim posebnim propisima odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja i mora imati 
zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova građevinske i elektrotehničke struke.  
Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti do potpisa Ugovora dostavu 
dokumenata:  
a. Izvadak iz sudskog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registrirani za 
obavljanje djelatnosti građenja  
b. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog 
voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati sljedeće 
podatke:  
- naziv tvrtke zaposlenja, navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana, navod da protiv ovlaštenog člana nije izrečena 
mjera zabrane obavljanja poslova.  
c. Potvrdu da je ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova zaposlenik ponuditelja/podugovaratelja. 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja 
ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako 
će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.  
 
4. Strana pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi (država nije članica Svjetske trgovinske organizacije) koja u 
trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, 
privremeno ili povremeno obavljati tu djelatnost u skladu sa čl. 71. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.  
 
Naručitelj će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti do potpisa Ugovora dostavu 
dokumenata:  
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a. Strukovni ili obrtni registar ili odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo da u zemlji poslovnog nastana ima 
pravo obavljati djelatnost građenja  
Ukoliko se u zemlji poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz kojeg je vidljivo obavljanje 
djelatnosti građenja, gospodarski subjekt dostavlja Izjavu, koju daje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, 
kojom izjavljuje da se u zemlji poslovnog nastana pravne osobe takav dokument ne izdaje.  
b. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog 
voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, koja mora sadržavati: naziv 
tvrtke zaposlenja, navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana, navod da ovlaštenom članu nije izrečena mjera 
zabrane obavljanja poslova. 
c. Potvrdu da je ovlašteni voditelj građenja i ovlašteni voditelj radova zaposlenik ponuditelja/podugovaratelja. 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja 
ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako 
će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži. 
 
Smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan izvršnosti Odluke o odabiru.  
 
Iznimno, sukladno članku 307. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), ako prvotno odabrani ponuditelj, nakon 
donošenja Odluke o odabiru, nije dostavio traženo ovom točkom, smatrat će se da je ponuditelj odustao od svoje 
ponude, te će Naručitelj sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), ponovno rangirati ponude i 
izvršiti njihovu provjeru, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja te na temelju kriterija za odabir 
ponude donijeti novu Odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


