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4.1. VRSTA DJELATNOSTI (PREDMET POZIVA): 
Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci. 

 
4.2. MJESTO OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI:  
Područje općine Andrijaševci - naselje Rokovci i naselje Andrijaševci. 

 
4.3. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:  
Ugovor se sklapa na vrijeme od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja ugovora. 
 
5. VRSTA I OPSEG POSLOVA: 
Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta odnose se na radove redovnog održavanja, koji 
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-
prometnim površinama na temelju godišnjih Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi 
Općinsko vijeće Općine Andrijaševci, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima, a sve sukladno Troškovniku koji je sastavni 
dio ovog Poziva. 
Naručitelj zadržava pravo i na promjene tijekom razdoblja važenja ugovora u dijelu koji se odnosi na količine 
ugovorenih radova i ugovorenu vrijednost, a po ponudbenim cijenama, u skladu s osiguranim sredstvima u 
proračunu i programima održavanja za tekuću godinu. 
Naručitelj zadržava pravo da tijekom radova odustane od izvedbe pojedinih stavki iz troškovnika, ukoliko se 
iste pokažu kao nepotrebne, odnosno da poveća ili smanji troškovnikom planirane količine. 

 
6. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 
Ponuditelju je dopušteno dostavljanje traženih dokumenata u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj 
preslici. 
Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju biti na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom 
jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod 
ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice 
ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju 
dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja. 
Ukoliko će dio ugovora o povjeravanju poslova ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, 
okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti 
dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje. 
 

6.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA 

6.1.1. Nekažnjavanje 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka prikupljanja ponuda temeljem ovoga Poziva na dostavu ponuda 
ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno 
osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima 
države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta: 
 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), 
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja 
(članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.),zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti 



 

3 
 

(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita 
(članak 348.) 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.). 

 
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 (3) mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva.  
 
Naručitelj može tijekom postupka prikupljanja ponuda temeljem ovog Poziva radi provjere okolnosti iz ove 
točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje 
potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 
 
Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, Naručitelj može od 
ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog 
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta ili 

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za 
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili 

c) 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, odnosno u 
državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju 
dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki. 

6.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka prikupljanja ponuda temeljem ovog Poziva ako nije ispunio 
obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu 
prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja. 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
objave ovoga Poziva ili 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako 
se ne izdaje potvrda pod a) ili 

c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) 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 ili izjavu s 
ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana 
objave ovoga Poziva.  

 

6.2. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA 

6.2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, 
nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima 
države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka prikupljanja ponuda temeljem ovoga Poziva: 
I. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena 

od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili 
se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili  

II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog 
postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje 
osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku 
prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 
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Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog 

subjekta koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana objave ovoga Poziva ili 
b) ako se ne izdaje izvod pod a) ili isti ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje 

okolnosti, važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u 
državi sjedišta gospodarskog subjekta ili 

ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne sadrže sve podatke 
potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, 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 ili 
izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od tri (3) mjeseca računajući od dana 
objave ovoga Poziva. 
 
7. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje 
svoju pravnu i poslovnu sposobnost,financijsku te tehničku i stručnu sposobnost.  
Ponuditelju je dopušteno dostavljanje traženih dokumenata u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj 
preslici. 
Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu. Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument za dokazivanje sposobnosti 
na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata za dokazivanje sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je 
dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 

7.1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST 

7.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 

Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države 
sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom javnog natječaja te u tu svrhu dostaviti: 

a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili 

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom 
potpisa kod nadležnog tijela. 

Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana objave ovoga Poziva. 
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju 
pravnu sposobnost pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje 
djelatnosti za onaj dio predmeta ovoga Poziva za koji je u ponudi naznačio da će izvršavati. 

7.2. FINANCIJSKA SPOSOBNOST 

 Dokument izdan od strane bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta (BON 2, SOL 2 i slično)– gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u 
posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno i ne više od petnaest dana ukupno 
te da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu, čime dokazuje da ima 
potrebnu financijsku snagu za izvršenje predmeta ovog Poziva. 
Dokaz se dostavlja u obliku izvornika ili ovjerene preslike te mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane 
bankarske ili druge financijske institucije. 

 
Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, ako zatraženi dokaz 
ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi. 
 

7.3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj treba dostaviti sljedeće: 

7.3.1. Popis ugovora o izvedenim radovima 

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o izvedenim radovima, izvršenih u godini u kojoj je započeo 
postupak prikupljanja ponuda i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini.  

Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane.  
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Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže najmanje jedna potvrda 
druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, 
naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo 
postupak prikupljanja ponuda i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini uredno izvršio barem jedan isti 
ili sličan ugovor kao predmet poziva u vrijednosti jednakoj ili većoj od 140.000,00 kuna ( bez PDV-a) čime 
gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, 
predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet ovog Poziva. 
 
7.3.2. Izjava ponuditelja o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na 
raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora( sukladno obrascu VII. ovog Poziva). 
 
 
8. JAMSTVO  

 
8.1.Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Ponuditelj je obvezan  na ime jamstva za ozbiljnost ponude dostaviti bjanko zadužnicu na iznos do 
5.000,00 kn  izdanu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN, br.115/12). 
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji 
(npr.uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način 
oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem 
stranice na način kako i sve stranice ponude. 

 
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju: 

a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; 
b) odbijanja potpisivanja ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, odnosno nedostavljanja 

jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon 
završetka postupka javnog natječaja. 
 
8.2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
Odabrani ponuditelj obvezuje se dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj 
povrede ugovornih obveza u obliku garancije banke i to u visini od deset posto (10%) ugovorne cijene (s 
PDV-om). Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na "prvi poziv" i "bez prigovora", te glasiti na 
ime Naručitelja.  
Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 5(pet) dana od dana potpisa ugovora, s 
rokom valjanosti 20 dana od dana isteka ugovora. 
 

9.1. Sadržaj i način izrade ponude 

9.1.1. Sadržaj ponude i prilozi ponudi 

a) Popunjeni Ponudbeni list u skladu s obrascem (Obrazac I.)  koji je sastavni dio ovoga Poziva. 
Preporuča se da je obrazac ponudbenog lista prva stranica ponude; 

b) Jamstvo za ozbiljnost ponude, u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom Pozivu,  
c) Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, 
d) Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, 
e) Tražene dokaze sposobnosti (točka 7.1, 7.2. i 7.3. Poziva), 
f) Popunjeni Troškovnik  u skladu s Obrascem II. koji je sastavni dio ovog Poziva, 
g) Izjava ponuditelja o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču na raspolaganju u 

svrhu izvršenja ugovora sukladno Obrascu VII. ovog Poziva, 
h) Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora sukladno Obrascu V. ovog Poziva, 
i) Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda sukladno Obrascu VI. ovoga Poziva, 
j) Svi ostali dokumenti koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva 

9.1.2. Način izrade 

a) Ponuditelj je dužan izraditi jedan primjerak ponude u izvorniku, izrađen na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu, pisan neizbrisivom tintom, a cijena ponude izražava se u kunama; 

b) Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i uz navod datuma moraju biti 
potvrđeni potpisom ponuditelja; 
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c) Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva te ne smije mijenjati i 
nadopunjavati tekst Poziva; 

d) Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku, na način da čini cjelinu i uvezati na način da se 
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih 
okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više 
dijelova. Ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova sastoji, a svaki dio se 
uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova; 

e) Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. ,koji ne mogu 
biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude; 

f) Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da 
svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava 
prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj 
dio ponude ponovno numerirati; 

g) Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici; 
h) Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u izvorniku; 
i) Od ponuditelja se očekuje da pregleda ovaj Poziv, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i 

specifikacije. Ponuda koje je suprotna odredbama ovoga Poziva i koja sadrži pogreške, 
nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive ili u 
kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća 
u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i rezultirat će odbijanjem takve ponude; 

j) Ponuditelj će ovaj Poziv koristiti isključivo u svrhu izrade ponude i neće je ustupiti drugima i 
koristiti u druge svrhe. 
 

9.2. Način dostave ponude 

a) Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, 
neposredno putem urudžbenog zapisnika (Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci) ili kao 
preporučena pošiljka s povratnicom na adresu:  

 
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

VINKOVAČKA 6 
32271 ROKOVCI 

 
uz naznaku: „PONUDA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – NE OTVARATI“ 

 
b) Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.3. 2015.godine do 10.00 sati. 
c) Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.  
d) Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva,   Naručitelj ne preuzima nikakvu 

odgovornost u slučaju gubitka ili preranog otvaranja ponude; 
e) Dostava alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda nije dopuštena, kao ni dostava ponuda  

elektroničkim putem; 
f) Ponude se izrađuju bez naknade; 
g) Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u 

ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni. 

9.3. Način određivanja cijene ponude 

a) Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu, a izračunava se u skladu s troškovnikom koji 
je sastavni dio ovog Poziva; 

b) Ponuditelj je obvezan nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u  
opisnom dijelu troškovnika. 

      Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. 
c) Cijena ponude mora biti izražena u kunama i nepromjenjiva je tijekom cijelog razdoblja trajanja 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Izražavanje cijene u drugoj valuti nije dopušteno; 
d) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi  (npr. troškovi 

dobave materijala, ispitivanja, popravci ili zamjene ugrađenog materijala/opreme u jamstvenom roku, 
poreze, carine i ostala davanja, transport robe i radnika, dnevnice i smještaj radnika, svi troškovi 
izvođenja radova, troškovi pripremnih i završnih radova, podizanje pomoćnih objekata, dovoz i 
montaža strojeva i opreme te demontaža i odvoz istih po završetku posla, troškovi osiguranja 
gradilišta, troškovi provedbe mjera zaštite na radu tj. troškovi osiguranja izvođenja radova na siguran 
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način, troškovi dovođenja gradilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, 
odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje 
pojedinog rada.  

e) Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da  osigura 
dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova.  

f) Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine 
stavke, kao niti o cijeni ponude. 

g) Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedeni radovi utvrđeni u građevinskoj knjizi,ovjerenoj od 
strane izvođača radova i ovlaštene osobe naručitelja. 

 
9.3.1.  Način i rok plaćanja: 

Obračun izvedenih radova vršit će se na temelju stvarno izvršenih radova utvrđenih u građevinskoj 
knjizi,ovjerenoj od strane izvođača radova i ovlaštene osobe naručitelja. 
Plaćanje će se obavljati izravno na žiro račun izvođača radova (odabranog ponuditelja ,člana  
 zajednice ponuditelja, podizvoditelja) po situacijama/računima za stvarno izvršene radove 
 u roku 30 dana od dana dostave situacije/računa. 
 Uz ispostavljenu situaciju/račun obavezno mora biti priložena specifikacija obavljenih radova. 

9.4. Valjanost ponude 

9.4.1. Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 
Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene. 

9.4.2. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude. 

9.5. Kriterij za odabir ponude 

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom ponude. 
Sposoban ponuditelj je onaj ponuditelj koji je dostavio sve tražene priloge i ispunio sve kriterije iz 
ovoga Poziva. 
U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati 
ponudu koja je zaprimljena ranije 

9.6. Zajednica ponuditelja 

9.6.1. Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo 
zajedničku ponudu. 

9.6.2. U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave izvršavati pojedini član zajednice 
ponuditelja. 

9.6.3. Za svakog člana zajednice ponuditelja je u ponudbenom listu potrebno navesti naziv i sjedište, 
adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj 
računa, navod o tome je li član u sustavu PDV-a, adresu za dostavu pošte, adresu e-pošte, kontakt 
osobu ponuditelja, broj telefona i broj faksa.  

9.6.4. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 
(navesti predmet, količinu, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. 

9.6.5. Naručitelj zadržava pravo da , poslije odabira, od zajednice ponuditelja može zahtijevati određeni 
pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova. 

9.6.6. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.  

9.6.7. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. 

9.7. Podizvoditelji 

9.7.1. Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji izvodi radove za odabranog ponuditelja s kojim je Naručitelj 
sklopio ugovor o povjeravanju komunalnih poslova. 

9.7.2. Gospodarski subjekti s kojim je Naručitelj u sukobu interesa ne smiju biti podizvoditelji odabranom 
ponuditelju. 

9.7.3. Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova dati u 
podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada su u ponudi dužni navesti sljedeće podatke o 
podizvoditeljima: 

 naziv i tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja i 

 predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor. 
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9.7.4. Ako se dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova daje u podugovor, tada radove koje će 
izvoditi podizvoditelj Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.  

9.7.5. Ponuditelj će svom računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvoditelja koje je 
prethodno potvrdio. 

9.7.6. Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora povjeravanju komunalnih poslova od Naručitelja 
zahtijevati: 

a) Promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koji je 
prethodno dao u podugovor, 

b) Preuzimanje izvršenja dijela ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koji je prethodno 
dao u podugovor i 

c) Uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije preći 30% vrijednosti 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova neovisno o tome je li prethodno dao dio 
ugovora o povjeravanju  komunalnih poslova u podugovor ili ne. 

9.7.7. Prije odobrenja zahtjeva iz točke 6.7.6. Naručitelj može od odabranog ponuditelja zatražiti važeće 
dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava: 

 uvjete iz točke 6. ovoga Poziva. 
 uvjete iz točke 7.3. ako se odabrani ponuditelj u postupku prikupljanja ponuda za potrebe 

dokazivanja, tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg 
mijenja 

9.7.8. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova. 

 

9.8. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda 

a) Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Andrijaševci,     
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, do 30.3. 2015. godine do 10.00 sati. Ponude koje nisu pristigle u 
propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene. 

b) Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Andrijaševci , Vinkovačka 6, 32271 Rokovci. U roku 
za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati 

c) Javno otvaranje ponuda započinje dana 30.3. 2015.godine u 10.00 sati, na adresi: Općina 
Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci,  istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 
 (30.3. 2015. do 10.00 sati). 

d) Otvaranje ponuda je javno i na njemu smiju biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge 
osobe, međutim pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni 
predstavnici Naručitelja (članovi Stručnog povjerenstva) i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 
Ovlašteni predstavnici ponuditelja prije početka otvaranja moraju Naručitelju dati svoje 
ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe 
ponuditelja. Ukoliko je osoba koja je nazočna na javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena 
osoba ponuditelja upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista Naručitelju može umjesto 
ovlaštenja dati Rješenje o registraciji ili obrtnicu. 

e) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom 
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

f) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene 
ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i ponuda, s obveznom naznakom da se radi 
o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. 

g) Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu i/ili dopunu ponude, odnosno pisanu 
izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu. 

h) Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu 
zaprimljene na urudžbeni zapisnik Naručitelja. 

i) Svaka pravodobno dostavljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u upisnik o 
zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio 
zapisnika o javnom otvaranju ponuda. 

j) Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju, 
ali se evidentira kao zakašnjela, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju 
bez odgode. 

k) Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Ako je dostavljena 
izmjena i/ili dopuna ponude, prvo će se otvoriti izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna 
ponuda. 

l) Ponude će otvoriti najmanje dva člana Stručnog povjerenstva imenovana od strane Naručitelja . 
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m) Za svaku otvorenu ponudu utvrdit će se je li potpisana, od koliko je dijelova izrađena te će se iz 
nje naglas pročitati: 

a. naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog 
      člana zajednice ponuditelja, 
b. naziv predmeta Poziva na koju se ponuda odnosi, 
c. cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijena ponude s porezom na dodanu 

    vrijednost. 
n) Nakon čitanja podataka iz pojedine ponude, Naručitelj će ovlaštenim predstavnicima ponuditelja 

omogućiti uvid u ponudbeni list te ponude. 
o) O javnom otvaranju ponuda sastavit će se zapisnik koji će se odmah uručiti svim ovlaštenim 

predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda na uvid, provjeru sadržaja i 
potpis, a ostalim će ponuditeljima u postupku biti dostavljen na njihov pisani zahtjev. 

p) Ovlašteni predstavnici ponuditelja mogu dati primjedbe na postupak javnog otvaranja ponuda, a 
ako netko od nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik, Naručitelj će 
o tome sastaviti bilješku koja će se priložiti zapisniku. 

9.9. Pregled i ocjena ponuda 

9.9.1. Postupak pregleda i ocjene ponuda obavit će članovi Stručnog povjerenstva imenovani od strane 
Naručitelja te, ako je potrebno, neovisne stručne osobe na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na 
dostavu ponuda.  
 

9.10. Odluka o izboru/Odluka o poništenju 

9.10.1. Odluka o izboru 

a) Članovi Stručnog povjerenstva, na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, a temeljem kriterija 
za odabir ponude, podnijeti prijedlog odluke o izboru Općinskom vijeću koje će potom donijeti 
odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora (u 
daljnjem tekstu: odluka o izboru). 

b) Na temelju odluke o izboru, općinski načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o 
povjeravanju komunalnih poslova; 

c) Rok za donošenje odluke o izboru iznosi šezdeset (60) dana, a započinje teći danom isteka roka 
za dostavu ponude; 

d) Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, 
Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije; 

e) Odluku o izboru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će bez odgode 
dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, elektronička isprava). Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda dostaviti priloge zapisniku.  

f) Sukladno članku temeljem članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu protiv koje 
nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana po primitku Odluke. 

g) Odluka o izboru postaje izvršna danom dostave odluke; 
 

9.10.2. Odluka o poništenju 

a) Općinsko vijeće Općine Andrijaševci zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu bez obrazloženja i 
odgovornosti prema ponuditeljima te će u tom slučaju donijeti Odluku o poništenju.   
Odluka o izboru/poništenju postupka prikupljanja ponuda dostavit će se ponuditeljima koji su 
sudjelovali u predmetnom postupku u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
izboru/poništenju. 

b) Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 
c) Općinsko vijeće Općine Andrijaševci zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu bez obrazloženja i 

odgovornosti prema ponuditeljima. 
 

 
9.11. Tehničke specifikacije 

a) Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. 
b) Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s važećim zakonima i propisima,hrvatskim normama i 

pravilnicima. 
c) Postojeće komunalne instalacije izvođač je dužan čuvati od oštećenja i osigurati njihovo neprestano 

funkcioniranje tijekom izvođenja radova. 
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d) Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvijestiti nadležne tvrtke i 
organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove u suglasju s 
istima. 

e) Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude ni objekte. 
f) Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam. 
g) Izvođač je obvezan propisno označiti i ograditi gradilište tijekom izvođenja radova te osigurati 

nesmetano odvijanje kolnog pješačkog prometa u zoni zahvata. 
h) U tu svrhu izvođač je dužan o svom trošku postaviti i održavati potrebnu signalizaciju i opremu kako 

u zoni samog radilišta tako i na dijelu okolnih ulica, što uključuje i izradu prometnog rješenja te 
ishođenje dozvole od nadležnog tijela uprave i prometne policije.  

i) Na mjestima na kojima je nužno potrebno osigurati pješačku komunikaciju, izvođač je dužan o 
vlastitom trošku izraditi poprečne prijelaze. 

j) Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku držati gradilište u urednom stanju, a 
tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti 
u funkciju. 

k) Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, a trošak naknade za 
korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jedinične cijene ovog Troškovnika. 

l) Pri obavljanju navedenih radova na održavanju dopušteno je upotrijebiti samo građevine i druge 
proizvode koji ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisima koji uređuju gradnju, posebnim 
zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. 

 
        

10. Ovaj Poziv na dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja  
nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci objavit će se na službenim internetskim 
stranicama Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 
 
 
 
 
 
 

   OPĆINSKI NAČELNIK 
      Damir Dekanić, dipl.ing.šum., v.r.   

 
 



 

 

 Obrazac I. PONUDBENI LIST 
 

Naručitelj:  
 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci 

Predmet 
natječaja:  
 

Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 
općine Andrijaševci 

Broj ponude:        Datum ponude:    

Podaci o ponuditelju:  

Naziv i sjedište,  
adresa 

  

OIB*:   Broj računa  

Adresa za  
dostavu pošte 

  
Adresa e-pošte 

  

Telefon   Telefax  
Ponuditelj je u sustavu  
PDV-a   DA                   NE                           (zaokružiti) 

Zajednica ponuditelja 
 DA                   NE                           (zaokružiti)**  

Sudjelovanje 
podizvoditelja  DA                   NE                            (zaokružiti)*** 
Kontakt osoba ponuditelja 
(ime i prezime, funkcija):  

Članovi zajednice ponuditelja: 

Naziv i sjedište, 
Adresa:   
Naziv i sjedište, 
Adresa:  
Naziv i sjedište, 
Adresa:  

Podaci o ponudi:  

Cijena ponude bez PDV-a   

Iznos poreza na dodanu vrijednost  

Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude (upisati broj dana)   
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu 
vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos 
kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto 
predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 

ZA PONUDITELJA:       ___________________________________ 
       (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

Potpis ovlaštene osobe    MP:  ___________________________________ 

* ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo,                 
 **  u slučaju zajednice ponuditelja, obavezno ispuniti prilog I. ponudbenom listu 
*** u slučaju sudjelovanja podizvoditelja, obavezno ispuniti prilog II. ponudbenom listu 



 

 

    Prilog I. Ponudbenom listu – Podaci o članovima zajednice ponuditelja* 

(Popunjava se samo ako se dostavlja zajednička ponuda) 
 

Podaci o članu zajednice ponuditelja:  

Naziv ili tvrtku,  sjedište,  
Adresa 

  

OIB**:  Broj računa:   

Adresa za dostavu pošte:  

Adresa e-pošte:  Telefon:  Telefaks:  

Član ZP je u sustavu PDV-
a 

              DA                             NE                              (zaokružiti) 

Kontakt osoba člana ZP 
(ime i prezime, funkcija): 

 

Dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršiti član zajednice ponuditelja:  

Predmet (naziv stavke troškovnika) 
Redni broj 

stavke 
troškovnika

Količina Ukupna cijena stavke 

    

    

    

    

UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA KOJE ĆE IZVRŠITI ČLAN 
ZAJEDNICE PONUDITELJA (BEZ PDV-a):  

 

POSTOTNI UDIO UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA KOJI ĆE IZVRŠITI ČLAN 
ZAJEDNICE PONUDITELJA (U %):  

 

 
Za člana zajednice ponuditelja:     ___________________________________ 
        (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

Potpis ovlaštene osobe    MP:   ___________________________________ 
 
*ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja 
**ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 



 

 

    Prilog II. Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditelju/ima* 

(Popunjava se samo ako se dio ugovora o povjeravanju komunalnih poslova daje u podugovor) 
 
 

Podaci o dijelu ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koji se ustupa podizvoditelju/ima – opći dio:  

Naziv ili tvrtku,  sjedište,  
Adresa 

  

OIB**: 
  

Broj računa 
podizvoditelja:  

Podaci o dijelu ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koji se ustupa podizvoditelju/ima - predmet:  

Predmet (naziv stavke troškovnika) 
Redni broj 

stavke 
troškovnika

Količina Ukupna cijena stavke 

    

    

    

    

UKUPNA VRIJEDNOST  UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA KOJU ĆE IZVRŠITI 
PODIZVODITELJ (BEZ PDV-a): 

POSTOTNI UDIO UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA KOJI ĆE IZVRŠITI PODIZVODITELJ 
(U %): 

 
 

 
Ime i prezime ovlaštene osobe podizvoditelja:     ___________________________________ 
                    (ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

Potpis ovlaštene osobe podizvoditelja i pečat:   MP:   ___________________________________ 
 
 
* U slučaju da ponuditelj želi angažirati više podizvoditelja, tablicu je potrebno ispuniti za svakog od njih 
**ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 



 

 

Obrazac II.            TROŠKOVNIK 

Naziv ponuditelja ________________________

 

 

R.br. Pozicija održavanja 
Jed. 
mj. 

Količine 
Jedinične 
cijene/kn 
 (bez PDV-a) 

 
Ukupan 
iznos/kn 
(s PDV-om) 
 

1. ASFALTNI KOLNIK 

1.1. Zatvaranje udarnih jama t 5,00   

1.2. 
Popravljanje manjih površina 
- strojno preko 50 m2 t 1,00   

1.3. 
Popravljanje manjih površina 
- ručno - do 50 m2 t 20,00   

1.4. Popravak ispuha m2 1,00   

1.5. 
Privremeni popravak kolnika hladnom 
masom 

t 2,00   

2. KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA 

2.1. Dovoz kamenih materijala m3 500,00   

2.2. Strojna ugradnja kamenih materijala m3 500,00   

2.3. Popravak ispuha m2 1,00   

3. ODRŽAVANJE BANKINA 

3.1. Skidanje bankina-ručno m2 100,00   

3.2. Skidanje bankina-strojno grederom m2 1,00   

3.3. Popravak oštećenih dijelova bankine m3 24,00   

3. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 

3.1. Čišćenje jaraka-strojno rovokopačem m' 1,00   

3.2. Čišćenje jaraka-strojno mulagom m' 1,00   

3.3. Propuštanje vode s kolnika h 1,00   

4. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU 

4.1. Bijela linija m' 1,00   

4.2. Oznake na kolniku m2 1,00   

 
Naručitelj zadržava pravo da tijekom radova odustane od izvedbe pojedinih stavki iz troškovnika, ukoliko 

se iste pokažu kao nepotrebne, odnosno da smanji ili poveća količine. 
Obračun izvedenih radova vršit će se na temelju stvarno izvršenih radova utvrđenih u građevinskoj 

knjizi,ovjerenoj od strane izvođača radova i ovlaštene osobe naručitelja. 
  

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ___________________________ 

 

      M.P. 



   

 

Obrazac III.         OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU 

U svrhu dokazivanja da nema razloga isključenja iz ovog postupka prikupljanja ponuda temeljem ovog 
Poziva na dostavu ponuda Naručitelja OPĆINE ANDRIJAŠEVCI, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci 
 
 
izjavljujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da niti osobi ovlaštenoj za zastupanje 
gospodarskog subjekta: 
 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe:        _________________________________ 

Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe: _________________________________ 

OIB ovlaštene osobe:    _________________________________ 

 
 
niti gospodarskom subjektu: 
 
 

Naziv gospodarskog subjekta:   _________________________________ 

Sjedište i adresa gospodarskog subjekta: _________________________________ 

OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta: _________________________________ 

 
 
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:  
 
I) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku 
javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje 
novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), 
primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za 
trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona 
 
II) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), 
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), 
primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) 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.),  
 
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države 
čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. 
 
 
Datum:      _________________________ 
 
Ime i prezime osoba ovlaštene za  
zastupanje gospodarskog subjekta: _________________________ 
 
Potpis:     _________________________ 
              MP 
 
 
Napomena: Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Poziva na dostavu 
ponuda. 
 
 



   

 

Obrazac IV.  POPIS UGOVORA O IZVEDENIM RADOVIMA 

 

RB NAZIV DRUGE UGOVORNE STRANE 

 
PREDMET UGOVORA VRIJEDNOST 

RADOVA (kn)  

DATUM/MJESTO 
IZVOĐENJA 

RADOVA 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

 

 
U ______________, _____ 2015. godine 

 

 

 _______________________ 

 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
 

MP: 

 
 
Napomena: popisu se mora priložiti potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za 
najvažnije radove koje sadrže: 

- vrijednost radova 
- datum i mjesto izvođenja radova 
- navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni 

 
 

  



   

 

Obrazac V. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

IZJAVA PONUDITELJA 
O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA 
 
 
 
U postupku prikupljanja ponuda temeljem Poziva na dostavu ponuda koju provodi naručitelj Općina 
Andrijaševci za predmet poziva: Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području općine Andrijaševci 
 
 

ja,______________________(ime i prezime), iz _________________________________(adresa) 
kao osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja/gospodarskog subjekta 
________________________________________________________________________________( naziv ) 

 
 ____________________________________________________________________________ 

(sjedište i  adresa, OIB ponuditelja/gospodarskog subjekta) 
 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem slijedeće, 
 

da ću, ukoliko naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija za sklapanje ugovora o povjeravanje obavljanja 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci, a za slučaj povrede 
ugovornih obveza, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke i to u visini od 
deset posto (10%) ugovorne cijene (s PDV-om).  
Bankarska garancija mora biti neopoziva, bezuvjetna, na "prvi poziv" i "bez prigovora", te glasiti na ime 
Naručitelja.  
Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora predaje se u roku od 5 (pet) dana od dana potpisa ugovora, s 
rokom valjanosti 20 dana od dana isteka ugovora. 
Također izjavljujem da sam suglasan/a da se bankarska garancija naplati u slučaju povrede ugovornih 
obveza. 

 

 

 

 

U________________, _______________ 2015. godine 

 

        

  

ZA PONUDITELJA: 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe: ____________________________ 

              Potpis ovlaštene osobe:  _____________________________ 

 

        

MP 

 
 
 
 
 
 



   

 

 

Obrazac VI. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda 

Naziv ponuditelja: ______________________________________________________ 
Adresa sjedišta: ______________________________________________________ 
Telefon:  ______________________________________________________ 
Telefax:  ______________________________________________________ 
E-mail:  ______________________________________________________ 
Internetska adresa: ______________________________________________________ 
OIB:  ______________________________________________________ 
Odgovorna osoba/e:______________________________________________________ 
 

 
 

IZJAVA 
O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDA 

 
 
 
U postupku prikupljanja ponuda temeljem Poziva na dostavu ponuda koju provodi Naručitelj Općina 
Andrijaševci za predmet poziva: Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području općine Andrijaševci, objavljenog na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, 
www.andrijasevci.hr dana _____________2015.godine,  
 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo slijedeće: 
 

- da smo izvršili pregled Poziva na dostavu ponuda, da smo u skladu s time sastavili ponudu i da u cijelosti 
prihvaćamo uvjete iz predmetnog Poziva . 
 
- da smo spremni, u slučaju da ako nakon provedbe postupka prikupljanja ponuda temeljem Poziva na 
dostavu ponuda naša ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, obaviti poslove koji su predmet Poziva na 
način i u rokovima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda. 
 

 

 

U________________, _______________ 2015. godine 

 

        

  

ZA PONUDITELJA: 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe: ____________________________ 

              Potpis ovlaštene osobe:  _____________________________ 

 

        

MP 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Obrazac VII.  Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi 

Naziv ponuditelja: ______________________________________________________ 
Adresa sjedišta: ______________________________________________________ 
Telefon:  ______________________________________________________ 
Telefax:  ______________________________________________________ 
E-mail:  ______________________________________________________ 
Internetska adresa: ______________________________________________________ 
OIB:  ______________________________________________________ 
Odgovorna osoba/e:______________________________________________________ 
 
 
 
 

I Z J A V A 
o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi za izvršenje ugovora 

 
 

U postupku prikupljanja ponuda temeljem Poziva na dostavu ponuda koju provodi Naručitelj Općina 
Andrijaševci za predmet poziva: Povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području općine Andrijaševci, objavljenog na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, 
www.andrijasevci.hr dana _____________2015.godine,  
 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo slijedeće: 
 

da raspolažemo odgovarajućim alatima, uređajima ili tehničkom opremom za izvršenje ugovora te smo stoga 
tehnički  i stručno sposobni za izvršenje ugovora. 

 
 
 
 
 
 

U________________, _______________ 2015. godine 

 

        

  

ZA PONUDITELJA: 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe: ____________________________ 

              Potpis ovlaštene osobe:  _____________________________ 

 

        

MP 

 


