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Poziv na dostavu ponude 
 

Poštovani, 

  
Naručitelj   POŽEŠKA BISKUPIJA , Trg sv. Trojstva 18, Požega, OIB:16015698482 pokrenuo je 
nabavu radova za neobveznike javne nabave za GRAĐENJE GRAĐEVINE DRUŠTVENE 
NAMJENE- DJEČJI VRTIĆ  U POŽEGI te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. 

   
 
I. OPIS PREDMETA NABAVE 

 
Predmet nabave su RADOVI GRAĐENJA GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE- DJEČJI 
VRTIĆ  U POŽEGI   sukladno uvjetima iz ovog Poziva na dostavu ponude. 

 
Količina predmeta nabave specificirana je Troškovnikom koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. 

 
Tehničke specifikacije navedene su u Troškovniku. 
Obavljanje radova koji su predmet ovog postupka nabave potrebno je izvršavati u skladu s važećim 
zakonskim propisima. 

Kvaliteta: definirana tehničkim uvjetima navedenim u troškovniku i dokumentaciji o nabavi.  

Troškovnik se nalazi u privitku ove dokumentacije o nabavi. Ponuditelj mora ispuniti sve  tražene 
stavke iz Troškovnika. 
U skladu s obrascem troškovnika, ponuditelj treba za svaku stavku troškovnika ispuniti jediničnu 
cijenu, ukupnu cijenu po stavci i ukupnu cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost. 
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine 
stavke i cijene stavke. 
 
Naručitelj provjerava računsku ispravnost ponude. 
 
Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke troškovnika ili cijenu ponude bez poreza na dodanu 
vrijednost navedeni u ispunjenom troškovniku ne odgovaraju umnošku količine stavke i cijene stavke, 
naručitelj ih ispravlja sukladno gore propisanom. 
Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa navedenim zahtjevima, ili promijeni tekst ili količine navedene 
u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbačena kao 
neprihvatljiva. 
 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 24.200.000,00 kn sa PDVom. 

 
 
UVJETI NABAVE 

 
II.   Način izvođenja radova 

 
1. Vrsta  ugovora o nabavi radova 

 
S odabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum o nabavi radova na dvije godine. Okvirni 
sporazum obvezuje potpisnike na njegovo izvršenje sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi. 
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2. Rok završetka radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanje ugovora, te  rok 
početka radova, isporuke robe ili pružanja usluga 

 
Rok za izvršenje radova određivat će se pojedinačnim ugovorom/ima. Naručitelj je taj koji u ugovorima 
određuje realne rokove za izvršenje ugovornih radova, ovisno o osiguranim sredstvima.   
Odabrani ponuditelj je obavezan potpisati ugovor u roku 10 radnih dana od poziva Naručitelja na  potpis 
ugovora. Ova odredba se odnosi i na okvirni sporazum i na pojedinačne ugovore po okvirnom 
sporazumu. Najpovoljniji ponuditelj mora u roku od 14 dana od dana potpisa ugovora započeti s 
radovima, u protivnom Naručitelj može aktivirati jamstvo za uredno izvršenje okvirnog sporazuma. 

 
Pod završetkom izvođenja radova smatra se dan kada je Izvođač uredno završio sve ugovorene  radove. 
Uredno izvršenje ugovornih radova potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji radova, ovjerenim od strane 
sudionika primopredaje, a kojim se potvrđuje da su svi ugovoreni radovi izvedeni. 
 

3. Rok trajanja ugovora 
Ugovor se sklapa za period izvođenja radova, tako da isti prestaje istekom vremena na koji je 
zaključen.  

 
III. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s 
kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive. 
 
Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

 
IV. Mjesto izvođenja radova 

Mjesto izvođenja radova je Cirakijeva ulica 11, Požega, novoformirana parcela k.č. 1576 k.o. Požega
    
 

V. Rok, način i uvjeti plaćanja 
Nije predviđeno plaćanje predujma. 
Plaćanje će se vršiti temeljem zaprimljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naručitelja u 
roku 30 dana od dana izdavanja računa i ovjere situacije od strane Nadzora i Naručitelja.  

 
VI. Način određivanja cijene ponude 

Jedinične cijene i cijena ponude su nepromjenjive tijekom cijelog perioda trajanja ugovora.   

Cijena ponude piše se brojkama. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti  koje 
iziskuje izvođenje radova koji su predmet nabave. 
Ponuditelj će cijenu ponude  bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu  vrijednost 
i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisati u ponudbeni list. 
Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni 
ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez 
poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku. 

 
VII. Kriterij za odabir ponude 

 
Kriterij odabira je najniža cijena. 
 
Naručitelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet nabave. 
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VIII. ISKLJUČENJE I DOKAZI SPOSOBNOSTI 

 
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje 
razlozi za isključenje: 

 
1. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako 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 tog 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) i 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 

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje 
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.), 
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ili 
2. Ako 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 tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske 
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka 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 (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 

 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. 
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. 

 
Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz točke 10.1. od tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 
kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog 
subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 
 

2. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da nije ispunio obveze 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

• u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 
Hrvatskoj, ili 

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

Iznimno od stavka 1. ove točke, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz 
postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je 
odobrena odgoda plaćanja. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili zahtjevu za 
sudjelovanje dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 

- jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ili 

- ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti, 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. 

  Potvrda odnosno izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka 
nabave. 
 
 

U slučaju zajednice ponuditelja Obvezni razlozi isključenja primjenjuju se za svakog člana zajednice 
ponuditelja pojedinačno i svaki član dužan je dostaviti dokaze. 
 

Sve dokumente ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i 
neovjereni ispis elektroničke isprave. 

IX. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata 
 

Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje 
svoju pravnu i poslovnu sposobnost dokumentima i pod uvjetima propisanim u nastavku. 
 
Dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je izvorni dokaz sposobnosti na 
stranom jeziku uz njega je potrebno priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
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Ponuditelju je dopušteno dostavljanje neovjerenih preslika traženih dokaza sposobnosti. Neovjerenom 
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

 
1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

 
Ponuditelj mora u postupku nabave 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 izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka 
nabave. 
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati 
postojanje sposobnosti. 
 

2. Tehnička i stručna sposobnost 

 
   Dokaz o uredno ispunjenim ugovorima. 

Popis ugovora o obavljanju građevinskih radova istih ili sličnih predmetu nabave izvršenih u godini u 
kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora 
sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih 
radova. 
 
Uvjet tehničke i strukovne sposobnosti:  
Ponuditelj mora dokazati da je u posljednjih pet godina uredno ispunio ugovor/e za obavljanje 
građevinskih radova istih ili sličnih predmetu nabave.  
Uvjet se ispunjava dostavom 1 do 3 ugovora čija  kumulativna vrijednost mora biti minimalno u visini 
procijenjene vrijednosti radova bez PDV, a jedan od priloženih ugovora mora biti u vrijednosti 
minimalno 10.000.000,00 kn bez PDV. 
 
Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru  istinitosti 
potvrde. 

 
X. Jamstva 

 
1. Jamstvo za ozbiljnost  ponude Ponuditelj uz ponudu dostavlja  jamstvo za ozbiljnost 

ponude u visini 10% iznosa  procijenjene vrijednosti sa PDVom (bjanko zadužnica ovjerena kod 
javnog bilježnika).  Po završetku postupka Naručitelj je u obvezi vratiti jamstvo ponuditeljima čija 
ponuda nije odabrana kao ekonomski najpovoljnija. 

 
2. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza 

Ponuditelj uz ponudu dostavlja izjavu da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao 
najpovoljnija, dati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma u visini 10% iznosa 
ponude bez PDV-a (bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika). Jamstvo za uredno 
ispunjenje okvirnog sporazuma odabrani ponuditelj dužan je dostaviti najkasnije u roku 7 (sedam)  
dana         .  od dana potpisa ugovora. 

 
3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi dužan je dostaviti jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze 
otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. 
Navedeno jamstvo ugovaratelj je dužan dostaviti u roku 7 (sedam) dana od dana izvršenih radova na 
iznos od 10% (deset posto) vrijednosti izvršenih radova (bez PDV- a).  
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se za cjelokupan predmet nabave. 
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Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku zadužnice ovjerene po 
javnom bilježniku, važeće do isteka jamstvenog roka, ili uplatom novčanog pologa u korist računa 
Naručitelja. 
 

4. Jamstvo na izvršene radove 
 

Jamstveni rok na izvršene radove iznosi minimalno 24 mjeseca od dana izvršenih radova, a za 
ugrađeni materijal, dijelove i opremu daje se jamstvo proizvođača, računajući od dana primopredaje 
radova. Ponuditelj uz ponudu dostavlja izjavu da će za izvršene radove dati jamstvo sukladno ponudi. 
 
XI. Sadržaj ponude: 

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) 
- Priložiti tražene dokaze sposobnosti 
- Ostale tražene dokumente 
- Troškovnik u papirnatom obliku i na prijenosnom mediju u Excel formatu 

 

XII. DOSTAVA PONUDE 

 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i 
potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu , sa označenim rednim brojem stanica ( 1/100, 2/100…) 
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz 
ovog Poziva na dostavu ponude.  

 
Zatvorenu omotnicu dostaviti na adresu:  

Požeška biskupija, Trg sv.Trojstva 18, 34000 Požega  
Na omotnici mora biti naznačeno: 
Naziv i adresa gospodarskog subjekta/zajednice gospodarskih subjekata,  
Naziv i adresa Naručitelja, 
Naziv predmeta nabave, Evidencijski broj nabave  
Naznaka : »NE OTVARAJ«. 

 
XIII. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda 

Krajnji rok za dostavu ponude je 13.06.2022. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave i vrijeme 
slanja ponude. 
Ponudu je potrebno dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom, osobno u zatvorenoj omotnici s 
nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave i naznakom 
„ne otvaraj“. 

 
Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će ga stručno povjerenstvo naručitelja za pripremu i  provedbu 
postupka nabave. 
Otvaranje ponuda će se održati 14.06.2022. godine u 11:30 sati. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja će o postupku otvaranja ponuda načiniti Zapisnik o      

otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 

 
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao  zakašnjele ponude 
vratiti ponuditelji koji ih je dostavio. 

 
 



8  

 
 
XIV. OSTALO 

 
Obavijesti u svezi predmeta nabave mogu se dobiti na email: ivica.zuljevic@gmail.com 
Odluku o rezultatima predmetne nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 20 dana od dana 
isteka roka za dostavu ponude . 
 
Naručitelj zadržava pravo odustajanja od sklapanja ugovora u ovom postupku bez naknade eventualnih 
troškova. 
 
 
 
 
Požega, svibanj 2022 
 
 
 
 
         POŽEŠKA BISKUPIJA 
 


