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POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave:
Uređenje obalnog područja uz Interpretacijski centar pomorske baštine –
Srednja điga
Evidencijski broj nabave:
17-22/JN

Rujan 2022.
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1. Opći podaci
1.1. NARUČITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB:
Tel. / faks:
Internetska adresa:
Adresa e-pošte:

OPĆINA TKON
Tkon, Mulina 7
71211305734
023/285 295 023/285 304
www.tkon.hr
otkon@tkon.hr

1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
Bruna Vojvodić
bruna@tkon.hr

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
17-22/JN
1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
❖ Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje
sukoba interesa, gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi
kao ni okvirne sporazume su:
1. BRUNA NOVA, vl. Bruna Vojvodić
1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ILI POSEBNOG REŽIMA NABAVE
Postupak jednostavne nabave
1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
490.000,00 kuna bez PDV-a
Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u Pozivu na dostavu
ponuda.
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2. Podaci o predmetu nabave

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava radova na uređenju obalnog područja uz Interpretacijski centar pomorske baštine –
Srednja điga u Tkonu, a sukladno priloženom troškovniku radova i projektnoj dokumentaciji – Glavni projekt,
ZOP 140/21, Alite j.d.o.o., Ulica Slobode 30, 21 000 Split, glavni projektant: Hrvoje Kedžo, dipl.ing.arh.
CPV oznaka: 45112700-2
2.2. TROŠKOVNIK
Troškovnik je prilog ovog Poziva na dostavu ponuda. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst
Troškovnika. Sve stavke Troškovnika trebaju biti ispunjene.
2.3. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Mjesto izvođenja radova: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, dio k.č. 218/1 k.o. Tkon.
2.4. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA
Konačni rok izvođenja radova: 01.12.2022.
Početak roka izvođenja radova počinje teći od dana potpisa ugovora.
Ugovor o nabavi radova zaključuje se u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.
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3.

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokumenti kojima gospodarski subjekt
dokazuje odsutnost osnova za isključenje

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
3.1.1.

Nekažnjavanje

Javni naručitelj isključit će gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi u bilo kojem trenutku
tijekom postupka javne nabave da:
I. 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
– 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
II. 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
I. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog
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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.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. iz
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije
određeno drukčije.
3.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Javni naručitelj isključit će 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:
❖ 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.
Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom
propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

3.2.

Javni naručitelj isključit će gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:
a) 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
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2. iz
postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

OBVEZNE OSNOVE ZA
ISKLJUČENJE

Točka u
Pozivu na
dostavu
ponuda

Točka 3.1.1.

Traženi dokaz
❖ 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,
❖ ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je
osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne
obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene ovom točkom Poziva na dostavu
ponuda, 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 ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te
ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) izjavu iz članka
265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba
po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski
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subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog
tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora
gospodarskog subjekta.
Izjava se prilaže na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva, ili na obrascu
gospodarskog subjekta koji mora sadržavati sve podatke kao u obrascu
naručitelja.

Točka 3.1.2.

Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka
postupka javne nabave.
❖ 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 obuhvaćene ovom
točkom Poziva na dostavu ponuda, 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.
Potvrda o stanju duga ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka nabave. Dokazni dokument/ispravu
ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici ( kojom se smatra i
neovjereni ispis elektroničke isprave).
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4.

Kriterij za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti

Gospodarski subjekti dokazuju svoju:
❖ sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,

4.1. UVJETI SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1. Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kojim će dokazati da ima
registriranu djelatnost.

4.2. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODABIR
GOSPODARSKOG SUBJEKTA

SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE
PROFESIONALNE
DJELATNOSTI

Točka u
Pozivu na
dostavu
ponuda

Točka 4.1.

Traženi dokaz

❖ izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg
registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.
❖ 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.
Dokazni dokument/ispravu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici ( kojom se smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave).
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5. Podaci o ponudi
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u
skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije
mijenjati ni nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE
Ponuda sadrži:
1. Ponudbeni list (ispunjen, pečatiran i potpisan od strane ponuditelja)
2. Popunjeni troškovnik
3. Dokazi (traženi dokumenti).
Način izrade
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz koji su u prilogu ovog Poziva, a koje je potrebno
dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja
ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u
tekst koji je odredio naručitelj u Pozivu na dostavu ponuda.
U ponudi mora biti u cijelosti ispunjen i priložen troškovnik koji je dio ovog Poziva na dostavu ponuda.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti
potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuda se u cijelosti dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
U slučaju dostavljanja ponude ili dijela ponude na nekom drugom jeziku osim hrvatskog jezika – ponuditelj je
dužan dostaviti u ponudi, uz tekst na drugom jeziku, i prijevod na hrvatskom jeziku od strane ovlaštenog
sudskog prevoditelja.
Naručitelj u ovom Pozivu na dostavu ponuda, kao i gospodarski subjekti u ponudi mogu koristiti pojedine
izraze koji se smatraju internacionalizmima.
5.2. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE
Ponuditelj je obvezan:
• navesti cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika
• cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupna cijenu s PDVom)
• cijenu ponude iskazati u kunama brojkama
Stavke troškovnika trebaju obuhvatiti cjelokupnu isporuku, sve poreze i prireze (osim PDV-a), eventualni
popust, zaradu tvrtke.
Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene
ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto
za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.
Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.
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5.3.VALUTA PONUDE, AKO SE CIJENA NE IZRAŽAVA U KUNAMA
Cijene se izražavaju u kunama

5.4..KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Najniža cijena (uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva iz ovog Poziva)

5.5.ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
5.6.NAČIN DOSTAVE PONUDE
Način dostave ponude:
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti
ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava
uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Ponuda mora sadržavati:
- Ponudbeni list
- Izjavu o nekažnjavanju
- Troškovnik
- Odgovarajući izvadak iz registra
- Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga
Ponude se dostavljaju isključivo elektronskim putem na adresu elektroničke pošte bruna@tkon.hr. Rok dostave
je do 05. listopada 2022. godine do 12h. Ponuda mora sadržavati sve obvezne priloge. Nepotpune ponude se
neće razmatrati, kao ni ponude pristigle na server Općine Tkon nakon navedenog roka.
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6. Ostale odredbe

6.1.DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Otvaranje ponuda neće biti javno i provesti će ga ovlašteni predstavnici stručnog povjerenstva naručitelja na
adresi:
OPĆINA TKON, MULINA 7, 23212 TKON, Općinska vijećnica,
odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda, 05. listopada 2022. u 12.00 sati.
6.2.ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.
6.3.ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
Predujam je isključen.
Sva plaćanja naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja.
Rok plaćanja je trideset (30) dana od primitka E-računa za stvarno izvršen posao.
7. SKLAPANJE I DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
U slučaju produženja roka izvođenja radova duljim od roka navedenim u točki 2.4. Poziva na dostavu ponuda,
Naručitelj zadržava pravo izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka
nabave pod uvjetom da ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a ne smije biti veća od 10 % te da izmjena
ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.
O produženju roka sklapa se dodatak ugovoru o nabavi u kojem se navodi razlog produženja i rok do kojeg se
produžuje izvršenje predmeta nabave. Produženje roka izvršenja mora biti zatraženo od druge strane
pravovremeno, odnosno prije isteka roka čije se produženje traži.

8. DATUM SLANJA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
Datum slanja Poziva na dostavu ponuda: 23.09.2022. godine.
Poziv se objavljuje i na internetskim stranicama Općine Tkon, https://www.tkon.hr/javna-nabava.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
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