
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

8.1. Kriterij za odabir ponude 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz prethodnih dijelova dokumentacije o nabavi i u kojoj 
ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata dokaže sposobnost za obavljanje 
profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, vrednuje 
se na temelju kriterija za odabir ponude. 

Kriteriji za odabir su: (a) cijena ponude i (b) specifično iskustvo ključnih stručnjaka. 

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a zbroj bodova 
dodijeljen po svakom od kriterija određuje ukupan broj bodova.  

Maksimalan broj bodova je 100. Svaki kriterij donosi određeni broj bodova kako je prikazano 
tablicom u nastavku. 

 

Kriterij 
Relativni značaj 

kriterija 
Maksimalni broj 

bodova 

(a)  Cijena ponude 50% 50 

(b)  Specifično iskustvo ključnih 
stručnjaka 

50% 50 

Maksimalni broj bodova 100% 100 

 Odabrana će biti ponuda koja ostvari najveći broj bodova prema definiranim kriterijima.  

Izračun broja bodova treba iskazati na dvije decimale. 

 

(a) Cijena ponude 

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude. Maksimalan broj bodova koji 
Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 50 bodova. 

Maksimalan broj bodova za kriterij cijene dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom.  

Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja za kriterij (a) određivat će se korištenjem 
sljedeće formule:  

broj bodova = (najniža cijena ponude / cijena ponude) * 50  

 

(b) Specifično iskustvo ključnih stručnjaka 

Naručitelj kao drugi kriterij određuje specifično iskustvo ključnih stručnjaka koji će biti 
uključeni u provedbu Ugovora. Obzirom na procijenjenu vrijednost nabave te ozbiljnost i 
složenost projekta za koji se provodi nabava, Naručitelj je točkom 4.3.b. propisao minimalne 
uvjete koje ključni stručnjaci moraju ispunjavati, odnosno određena iskustva u struci, u 
upravljanju projektima i promidžbi projekata. U svrhu dokazivanja iskustva ključnih 
stručnjaka prema postavljenim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Ponuditelj prilaže 
životopise ključnih stručnjaka iz kojih moraju biti vidljivi kriteriji koji se boduju. 

Prema ovom kriteriju Ponuditelj može ostvariti najviše 50 bodova. 

Način dodjeljivanja bodova prikazan je u sljedećoj tabeli: 



 

 

9. OSTALE ODREDBE 

9.1. Potpisivanje ugovora i dostava jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 dana od 
dana izvršnosti Odluke o odabiru. 

Smatra se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru, osim u 
slučaju propisanom odredbom članka 307.stavaka 4. i 5. ZJN 2016. 

Naručitelj će odabranom ponuditelju nakon datuma izvršnosti Odluke o odabiru dostaviti na 
potpis 6 istovjetnih primjeraka Ugovora.  

Uz potpisani ugovor odabrani Ponuditelj mora dostaviti Jamstvo za uredno izvršenje ugovora 
za slučaj povrede ugovornih obveza. 

R. br. Specifično iskustvo ključnih stručnjaka 

Broj 
godina / 

broj 
projekata 

Bodovi 
Sveukupn

i broj 
bodova 

Ključni stručnjak 1 – Voditelj projekta 

1. 
Godine radnog iskustva u pripremi i/ili provedbi projekta 
(su) financiranih sredstvima EU 

3 4 

Najviše 
20 

bodova 

4 - 5 6 

6 i više 8 

2. 
Broj završenih infrastrukturnih projekata sufinanciranih 
sredstvima EU u kojima je stručnjak sudjelovao kao 
voditelj projekta ili voditelj tima 

1 2 

2 - 3 8 

4 - 5 10 

6 i više 12 

Ključni stručnjak 2 – Stručnjak za FIDIC ili slične uvjete ugovora 

1. 
Broj godina radnog iskustva u provedbi projekata 
(su)financiranih sredstvima EU 

1 4 

Najviše 
18 

bodova 

2 - 3 6 

4 i više 8 

2. 

Broj infrastrukturnih projekata u sklopu kojih je stručnjak 
bio zadužen za primjenu/savjetovanje u primjeni FIDIC 
uvjeta ugovora (Crvena i/ili Žuta knjiga) ili sličnih uvjeta 
ugovora 

1 2 

2 6 

3 i više 10 

Ključni stručnjak 3 – Stručnjak za komunikaciju i vidljivost 

1. 
Broj godina radnog iskustva vezanog uz programe i/ili 
projekte (su)financirane sredstvima EU 

3 2 

Najviše  
12 

bodova 

4 - 5 4 

6 i više 6 

2. 
Broj projekata u kojima je stručnjak sudjelovao na 
poslovima komunikacije i vidljivosti, a koji su uključivali 
izradu komunikacijskog plana projekta 

1 2 

2 - 3 4 

4 i više 6 

Sveukupni broj bodova za specifično iskustvo ključnih stručnjaka 
Najviše 

50 
bodova 



Ukoliko odabrani Ponuditelj uz potpisani ugovor ne dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude. Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost 
ponude te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili poništiti postupak 
javne nabave ukoliko za to postoje razlozi.  

Isto će biti primijenjeno i u slučaju ako odabrani ponuditelj: 

 ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, 

 u roku valjanosti odustane od svoje ponude, 

 odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi. 
 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza iznosi 10 % 
ugovornog iznosa, a dostavlja se u obliku bankovnog jamstva koje mora biti „bezuvjetno“, na 
„prvi poziv“ i „bez prigovora“. 

U dokumentu mora biti navedeno sljedeće: 

 da je korisnik jamstva Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka, OIB 60521475400; 

 da je valjanost jamstva 90 dana nakon potpunog i urednog ispunjenja ugovora (navesti 
datum); 

 da se garant neopozivo obvezuje da će „bezuvjetno“, na „prvi poziv“ korisnika jamstva i 
„bez prigovora“ isplatiti 10% vrijednosti ugovorenog iznosa u slučaju kršenja obveza iz 
Ugovora od strane Pružatelja usluga. 

 

9.2. Uvjeti za izvršenje ugovora 

Naručitelj i izabrani ponuditelj sklopit će ugovor o javnoj nabavi usluga. Prijedlog Ugovora 
sastavni je dio Dokumentacije o nabavi, a propisuje uvjete izvršenja.  

Ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti predmetni ugovor u svemu će se morati pridržavati 
zakona i podzakonskih akata Republike Hrvatske koji reguliraju pružanje usluga obuhvaćenih 
ovim predmetom nabave.  

Ako se tijekom trajanja ugovora pokaže potreba za nabavom dodatnih usluga koje nisu bile 
uključene u prvotnu nabavu, Naručitelj smije ugovor izmijeniti bez provođenja novog 
postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 

 ako je izmjena potrebna zbog okolnosti koje Naručitelj nije mogao predvidjeti, 

 ako izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora, 

 ako je vrijednost izmjene manja od 10% prvotne vrijednosti Ugovora i  

 ako ukupno povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog Ugovora. 

 

9.3. Rok, način i uvjeti plaćanja 

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za 
povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa. 

Rokovi, načini i uvjeti plaćanja definirani su Opisom posla i Uvjetima Ugovora koji su dio 
ove Dokumentacije o nabavi. 

Naručitelj za usluge temeljem ovog ugovora neće isplatiti predujam. 
 


