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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 
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 ponude su:  

             (a) cijena ponude, 

             (b) razdoblje osiguravanja svih potrebnih rezervnih dijelova prometno-upravljačkog i 
signalno-sigurnosnog sustava i njihove zamjene, 

             (c)  razdoblje osiguravanja i zamjene dijelova skretnica.  

Svaki od kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno navedenim zahtjevima, a ukupan broj bodova 
dobiva se zbrajanjem bodova dodijeljenih po svakom od kriterija.  

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 90% 90 

(b)  Razdoblje osiguravanja svih potrebnih rezervnih 
dijelova prometno-upravljačkog i signalno-
sigurnosnog sustava i njihove zamjene 

5% 5 

(c)  Razdoblje osiguravanja i zamjene dijelova skretnica 5% 5 

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. 

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, 
Naručitelj će sukladno članku 302. stavak 3. ZJN 2016, odabrati ponudu koja je zaprimljena 
ranije. 

 

(a) Cijena ponude 

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude, bez PDV-a. Maksimalan broj bodova 
koji Ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 90 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:  

C = NC/CP * 90,  

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu  

NC – najniža cijena ponuđena u postupku nabave 
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CP – cijena ponude koja je predmet ocjene 

90 – maksimalni broj bodova 

 

(b) Razdoblje osiguravanja svih potrebnih dijelova prometno-upravljačkog i signalno-
sigurnosnog sustava, i njihove zamjene o trošku ugovaratelja 

Naručitelj je Tehničkim specifikacijama propisao minimalno razdoblje od 2 godine po završetku 
radova u kojem gospodarski subjekt mora osigurati i zamijeniti sve potrebne dijelove o svom 
trošku.  

Ukoliko ponuditelj ponudi dulje razdoblje u kojem će osigurati i zamijeniti sve potrebne dijelove o 
svom trošku, kod ocjenjivanja ponude bit će mu dodijeljeni bodovi kako je prikazano u sljedećoj 
tabeli: 

 

Razdoblje u kojem će gospodarski subjekt osigurati i zamijeniti 
sve dijelove 

Bodovi 

3 godine 2 

4 godine 3 

5 godina 4 

6 godina i više 5 

Bodovanje ponuditelja izvršit će se sukladno Izjavi o zamjeni dijelova danoj u Obrascu 18. 

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 5 bodova. 

 

(c)   Razdoblje osiguravanja zamjene dijelova skretnica o trošku ugovaratelja 

Naručitelj je Tehničkim specifikacijama propisao minimalno razdoblje od 2 godine po 
završetku radova u kojem gospodarski subjekt mora osigurati zamjenu svih potrebnih 
dijelova skretnica o svom trošku.  

Ukoliko gospodarski subjekt ponudi dulje razdoblje u kojem će osigurati zamjenu svih 
potrebnih dijelova skretnica o svom trošku, kod ocjenjivanja ponude bit će mu dodijeljeni 
bodovi kako je prikazano u sljedećoj tabeli: 

Razdoblje osiguravanja zamjene dijelova 
skretnica o trošku ugovaratelja 

Bodovi 

3 godine 2 

4 godine 3 

5 godina 4 

 6 godina i više 5 

 

Bodovanje ponuditelja izvršit će se sukladno Izjavi o zamjeni dijelova danoj u Obrascu 19. 

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 5 
bodova.  


