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KRITERIJI 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 
gospodarski subjekt 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 

Obzirom na procijenjenu vrijednost nabave te ozbiljnost i složenost projekta, Naručitelj je kao 
drugi kriterij za odabir najpovoljnije ponude odredio specifično iskustvo ključnih stručnjaka koji 
će biti uključeni u provedbu Ugovora. Ponuditelj u ponudi 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: 
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R. br. Specifično iskustvo ključnih stručnjaka 
Broj 

godina / 
projekata 

Bodovi 
Sveukupni 

broj 
bodova 

Ključni stručnjak 1 – Voditelj tima 

1. 
Broj projekata izrade tehničkih studija u području 
elektroenergetike u ulozi voditelja projekta ili voditelja 
tima 

2 3 
Najviše 

10 bodova 
3-4 6 

5 i više 10 

Ključni stručnjak 2 – Stručnjak za elektroenergetske studije 

1. 
Broj  tehničkih studija  i/ili tehničkih dokumentacija koje 
uključuju napajanje električne vuče u čijoj izradi je 
stručnjak sudjelovao 

2 3 

Najviše 
15 bodova 

3-4 6 

5 i više 10 

2. 
Broj elektroenergetskih proračuna  u čijoj izradi je 
stručnjak sudjelovao 

1-2 1 

3-4 3 

5 i više 5 

Ključni stručnjak 3 – Stručnjak za informacijsku tehnologiju 

 
1. 

Broj projekata izrade programskog rješenja na kojem je 
stručnjak sudjelovao kao voditelj analize funkcionalnih 
zahtjeva korisnika 

2 3 

Najviše 
15 bodova 

3-4 6 

5 i više 10 

2. 

Broj  projekata na kojima je stručnjak radio na izradi 
tehničkih specifikacija sustava inteligentnog upravljanja 
prometom 

2 1 

3-4 3 

5 i više 5 

Ključni stručnjak 4 -  Voditelj provedbe pilot projekta 

1. 
Broj projekata u području električne vuče koji uključuju 
instalaciju  opreme i puštanje u pogon, u ulozi voditelja 
projekta ili voditelja tima 

2 3 
Najviše 

10 bodova 
3-4 6 

5 i više 10 

Sveukupni broj bodova za specifično iskustvo ključnih stručnjaka 
Najviše 50 

bodova 


