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Klasa: 030-08/18-01/24 
Urbroj: 2175/01-03-18/2 
U Sinju, 17. listopada 2018. godine 
 
    GOSPODARSKI SUBJEKT: 
  

                   

 
 

 
 
 
 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 
 
 
Poštovani, 
 
Naručitelj, Grad Sinj, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za: 
 

PREDMET NABAVE Izrada glavnog projekta s troškovnikom Centra za razvoj 

EVIDENCIJSKI BROJ 16/2018 

 
sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave  (''Službeni glasnik Grada Sinja'' br. 8/2017) te Vam 
upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponuda. 
 
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

PREDMET NABAVE Predmet nabave obuhvaća izradu glavnog projekta s troškovnikom Centra za 
razvoj. Lokacija postojeće građevine nalazi se u centralnom dijelu grada na k.č. 
*800/3, k.o. Sinj. Postojeća zgrada je zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar 
kulturnih dobara RH pod brojem Z-5599. 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) 190.000,00 kn 

 
2. UVJETI NABAVE 

Način izvršenja ugovor 

Rok isporuke 4 mjeseca 
Rok trajanja ugovora 4 mjeseca 
Mjesto isporuke Grad Sinj 
Rok valjanosti ponude 15 dana od dana otvaranja ponude 
Cijena ponude 
 

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti 
ponuditelja. Cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje 
cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna 
cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude iskazuje se u kunama. 

Rok način i uvjeti plaćanja 
 

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja 
valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente. Račun se 
dostavlja na adresu naručitelja Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 
Sinj. 

Razlozi isključenja 1. Naručitelj će obvezno isključiti gospodarskog subjekta iz postupka 
nabave ako utvrdi postojanje jedne ili više okolnosti iz čl. 251. i 252. 
Zakona o javnoj nabavi. 

2. Naručitelj će obvezno isključiti gospodarskog subjekta iz postupka 
nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze 
plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje u u Republici Hrvatskoj ili u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 
Ukoliko gospodarskom subjektu, sukladno posebnom propisu, 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
G R A D   S I NJ 

Gradonačelnik 

 



 
2 

plaćanje obveza nije dopušteno ili ako mu je odobrena odgoda 
plaćanja, naručitelj neće isključiti tog gospodarskog subjekta. 

Dokazi nepostojanja razloga isključenja 
 
 

1. Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje, za sebe i za gospodarski subjekt, da 
nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz čl. 
251. st. 1. t. a) do f) Zakona o javnoj nabavi. 
Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik s najmanje još 
jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom i sl.) izjavu daju 
sve ovlaštene osobe. 

2. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave kojom se dokazuje 
da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je 
sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili 
je odobrena odgoda plaćanja (primjerice,u postupku predstečajne 
nagodbe), ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, važeći 
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta 
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, 
ili 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, ako se u 
državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne 
uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta 
gospodarskog subjekta, koje ne smiju biti starije od 30 dana od 
dana slanja poziva za dostavu ponude. 
 

Uvjeti sposobnosti 1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti – ponuditelj 
mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 
registar u državi njegova poslovnog nastana. Ponuditelj mora imati 
zaposlenu osobu koja ima dopuštenje Ministarstva kulture za 
obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i  to za izradu 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom 
kulturnom dobru. 

2. Tehnička i stručna sposobnost – ponuditelj mora dokazati da je 
izvršio najmanje jedan, a najviše dva ugovora čiji je predmet isti ili 
sličan predmetu nabave u ovom postupku, a čija ukupna (zbrojena) 
vrijednost je minimalno jednaka procijenjenoj vrijednosti predmeta 
nabave u ovom postupku. 

Dokazi sposobnosti 
 
 

1. preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, obrtnog, 
strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta 
gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski 
subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom 
nabave, ne starijeg od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja 
poziva za dostavu ponuda. Ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

2. Popis ugovora o izvršenim uslugama tijekom tekuće i tri 
prethodne godine. Ponuditelj je dokazao svoju sposobnost ako 
predmetni popis sadrži najmanje jedan uredno  izvršen 
ugovor, koji mora biti vezan uz predmet nabave koji se traži u ovom 
postupku bagatelne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća 
iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave ili  najviše dva 
ugovora koji moraju biti vezani uz predmet nabave na način kako je 
prethodno navedeno čija je ukupna (zbrojena) vrijednost jednaka ili 
veća iznosu procijenjene vrijednosti  predmeta nabave. 
Popis ugovora sadrži: vrijednost usluga, datum, mjesto izvršenja 
usluga i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o urednom 
izvršenju usluga sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne 
strane da su usluge izvršene uredno i u skladu s pravilima struke. 
Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane 
zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 

Kriterij za odabir ponude Najniža cijena  

Ostali uvjeti 
 

Ponuditelji su dužni prije dostavljanja ponude upoznati se sa prilikama 
na terenu i obići predmetnu lokaciju. Sva pitanja i zahtjeve za 
pojašnjenje eventualnih nejasnoća vezanih za predmet nabave, 
ponuditelji su dužni uputiti naručitelju prije podnošenja ponude. 
Projektna dokumentacija mora biti dostatna za ishođenje građevinske 
dozvole. 
Prilikom određivanja opisa stavki  troškovnika obvezno se moraju uvažiti 
odredbe Zakona o javnoj nabavi. 
Ponuditelj čija ponuda bude odabrana će prilikom sklapanja Ugovora 
dostaviti bjanko zadužnicu na prvi viši iznos od 10% vrijednosti Ugovora 
kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora. 
Bez obzira koje je sredstvo jamstva Naručitelj odredio, ponuditelj može 
dati novčani polog u traženom iznosu. 
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1. OBLIK I SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda sadržava: 

 Ponudbeni list (popunjen i potpisan od strane ponuditelja); 

 Dokazi nepostojanja razloga za isključenje 

 Dokazi sposobnosti 

 Izjava o izvršenom pregledu lokacije 
 
 
2. ROK, NAČIN  I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda, a koji  je potrebno ispuniti i potpisati 
od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet 
nabave iz ovog Poziva za dostavu ponuda. 

Rok za dostavu ponude 23. listopada 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave 

Način dostave ponuda Preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Grada Sinja. 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na kojoj treba obvezno 
navesti „Ponuda za projektnu dokumentaciju – Centar za razvoj“, EVV-
16/2018 – NE OTVARATI“ 

Mjesto dostave ponuda Grad Sinj 
Dragašev prolaz 24 
21230 Sinj 

Internetska adresu ili adresa na kojoj se može 
preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno 

www.sinj.hr 

Datum objave poziva na internetskim stranicama 17. listopada 2018. godine 

Otvaranje ponuda je dana 23.10.2018. godine u 12:00 sati, u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.  

Obavijest u vezi predmeta  nabave  Denis Glavan 
e-mail: denis.glavan@sinj.hr 
 

 
3. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE 

Obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima pisanu obavijest u roku od 15 dana od dana 
isteka roka za dostavu ponuda. 

 
S poštovanjem, 

M.P. ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA 

 Gradonačelnica 
 Kristina Križanac, struč.spec.oec., v.r. 
 
 
 
 
 
  

        

 


