
1 POZIV NA NADMETANJE – IZVOĐENJE RADOVA 
 

 
 

Sukladno članku 165. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/2013) i članku 
33. •Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03 — pročiščeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013 i 153/2013) i temeljem Ugovora o gradnji objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture sklopljenog dana 03.06.2014. između Općine Rugvica, Trg 
J.Predavca 1, Dugo selo,Ralu Logistika d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb i DUKOM d.o.o, 
Josipa Zorića 70, 10370 Dugo Selo  

Ralu Logistika d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 47,  OIB 95590358666 (dalje u tekstu: „Ralu 
Logistika“), 

 

objavljuje 

POZIV NA NADMETANJE 

u prvom stupnju pregovaračkog postupka s ciljem odabira najmanje 5 najbolje ocjenjenih 
natjecatelja koji će biti pozvani na pregovaranje u drugi stupanj pregovaračkog postupka 
s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske 
infrastrukture u sklopu izgradnje Sjeverne ceste. 

1. Uvodne napomene 

Uzimajući u obzir:   

1.1. da  je Ralu logistika tvrtka u privatnom vlasništvu koja ima namjeru na području Općine 
Rugvica graditi Logističko Distribucijski Centar (dalje u tekstu: Projekt) 

1.2. da je za potrebe gradnje Projekta i ishođenja uporabne dozvole potrebno izgraditi Sjevernu 
cestu i komunalnu infrastrukturu; 

1.3. da će Ralu Logistika provesti pregovarački postupak u više stupnjeva (faza) s ciljem 
sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske 
infrastrukture u sklopu izgradnje Sjeverne ceste. Pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja 
izvođača radova primjenjivati će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 
90/11,83/13,143/13,13/14) kojima su regulirani dokazi koje naručitelj mora obvezno 
zahtijevati od gospodarskih subjekata u svrhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskih 
subjekata za sudjelovanje u postupku nabave, ali se neće primjenjivati odredbe koje se 
odnose na rokove i postupak pravne zaštite; 

1.4. da će u prvom stupnju Ralu Logistika objaviti ovaj i Poziv na nadmetanje u Narodnim 
novinama u Oglasnom dijelu i Službenom glasniku Općine Rugvica te Poziv na 
nadmetanje sa svim potrebnim podacima na internetskim stranicama Općine Rugvica i 
Ralu Logistike s natječajima temeljem kojeg bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt 
može predati svoj zahtjev za sudjelovanje u drugom stupnju postupka nabave s ciljem 
odabira najmanje 5 najbolje ocjenjenih natjecatelja koji će biti pozvani u drugi stupanj; 
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1.5. da se istovremeno s postupkom ugovaranja izgradnje Sjeverne ceste provodi i postupak 
ugovaranja izgradnje komunalne infrastrukture i da Ralu logistika planira izgradnju izvršiti 
istovremeno 

1.6. da će u drugom stupnju pregovaračkog postupka nabave Ralu Logistika odabranim 
natjecateljima istodobno poslati Poziv na pregovaranje s dokumentacijom za nadmetanje, 
tehničkim specifikacijama s projektantskim troškovnicima na dostavu inicijalnih ponuda; 

1.7. da će Ralu Logistika nakon pregleda i ocjene zaprimljenih inicijalnih ponuda pozvati na 
pregovaranje najmanje 3 najbolje ocjenjena natjecatelja s kojim će odvojeno voditi 
pregovore s ciljem dodatnog poboljšanja ponude; nakon zaključenja pregovora bit će 
poslan  Poziv na dostavu konačnih ponuda te donijeta odluka o odabiru najpovoljnije 
ponude s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i komunalne 
infrastrukture u sklopu Sjeverne ceste; 

1.8. da će nakon izgradnje vodovodne i komunalne infrastrukture Ralu Logistika istu predati u 
vlasništvo Općini Rugvica;  

1.2. Osoba zadužena za komunikaciju s natjecateljima (ponuditeljima):  
 
Mario Mesaroš, član Uprave, broj telefona: 01 6285 205, Adresa elektronske pošte:  
mario.mesaros@lura-grupa.hr 
 
 
1.3. Evidencijski broj nabave:  
 
Ev.br.2/14 
 
1.4. Vrsta postupka nabave i pravo sudjelovanja u postupku:  
 
Pregovarački postupak nabave. 
 
1.4.1. Sudjelovanje gospodarskih subjekata u ovom prvom dijelu pregovaračkog 
postupka    
 
Bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt može sudjelovati u ovom prvom dijelu pregovaračkog 
postupka.  
Bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti svoj zahtjev za sudjelovanje s niže 
propisanim dokumentima kojim dokazuje svoju sposobnost za sudjelovanje u drugom dijelu 
pregovaračkog postupka.  
 
1.4.2. Sudjelovanje natjecatelja u drugom dijelu pregovaračkog postupka    
 
 
U slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja koji su dokazali svoju sposobnost za 
sudjelovanje, u drugi dio pregovaračkog postupka biti će pozvano najmanje 5 najbolje ocjenjenih 
natjecatelja.  
U slučaju manjeg broja sposobnih natjecatelja od 5, u drugi dio pregovaračkog postupka biti će 
pozvani svi sposobni natjecatelji koji su dokazali svoju sposobnost za sudjelovanje u drugom 
dijelu pregovaračkog postupka.  
Ralu Logistika će sa svakim od pozvanih natjecatelja u drugom dijelu pregovaračkog postupka 
pregovarati o svim elementima ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i 
kanalizacijske infrastrukture, cijeni, kvaliteti, rokovima izvođenja radova, jamstvima i sl. 
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1.5. Procijenjena ukupna vrijednost nabave bez PDV-a:  
 
1.230.584 kn (slovima: miljundvjestotridesetpetstoosamdesetčetri). 
 
 
1.6. Vrsta ugovora:  
 
Cilj postupka je sklopiti ugovor o izvođenju radova.  
 
2. PODACI O PREDMETU NABAVE:  
 
2.1. Opis predmeta nabave:  
 
Predmet nabave je izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u sklopu izgradnje 
Sjeverne ceste. 
 
2.2. Količina predmeta nabave, projektna dokumentacija i troškovnici:   
 
Predmet nabave je izgradnja vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u sklopu izgradnje 
Sjeverne ceste sukladno lokacijskoj dozvoli, izmjenama i dopunama lokacijske dozvole, 
projektnoj dokumentaciji i troškovnicima koji će biti sastavni dio dokumentacije za nadmetanje u 
drugoj fazi pregovaračkog postupka, u kojoj će Ralu Logistika pozvati dovoljan broj sposobnih 
natjecatelja da dostave svoje inicijalne ponude.   

 

2.2.1. FEKALNA KANALIZACIJA 

Predmet ovog Poziva je izgradnja sustava fekalne odvodnje sa crpnom stanicom za zonu 
gospodarske namjene Dragošička, a unutar koridora Sjeverne ceste.  Predviđena je izgradnja 
crpne stanice i tlačnog cjevovoda.   

Predmetni tlačni cjevovod profila φ 16 cm predviđeno je postaviti uz gravitacijski kanal i služi za 
transport sanitarne otpadne vode budućih objekata. Planirani gravitacijski kanali odvodnje profila 
φ 30 cm spojit će se u postojeći kanal profila φ 80 cm položen u trupu buduće Županijske ceste 
kč.br. 1576. 

Kanali fekalne odvodnje u OSI 1 buduće pristupne ceste  

• Gravitacijski kanal FK1 (RO1 – RO17 - CS) duljine 524,3 m, priključuje se na buduću 
crpnu stanicu na koti 95,97 m.n.m.  

• Gravitacijski kanal FK2 (RO18 – RO26 - CS) duljine 212,3 m, priključuje se na buduću 
crpnu stanicu na koti 95,97 m.n.m. 

• Tlačni kanal TK1 (CS – RO32) ∅16,0 cm nazivnog tlaka 10 bara duljine 529,1 m, 
priključuje se na buduće revizijsko okno RO32 na križanju sa županijskom cestom na koti 
100,56 m.n.m. 

Kanali fekalne odvodnje u OSI 2 buduće pristupne ceste  
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U koridoru budućeg kolnika OSI 2 projektirani su kanali za fekalnu odvodnju ukupne duljine 
148,1 m. Planirani kanali su profila Φ300 mm. 

• Gravitacijski kanal FK3 (RO27 – RO31 - RO21) duljine 148,1 m, priključuje se na 
buduće revizijsko okno RO21 na kanalu FK2 na koti 96,61 m.n.m.  

Kanali fekalne odvodnje u koridoru županijske ceste Ž3070  

U koridoru postojećeg asfaltiranog kolnika županijske ceste projektirani su kanali za fekalnu 
odvodnju ukupne duljine 331,7 m. Planirani kanali su profila Φ300 mm. 

• Gravitacijski kanal FK4 (RO32 – RO39 - ROP) duljine 331,7 m, priključuje se na 
buduće revizijsko okno ROP na postojećem kanalu Φ800 mm na koti 97,42 m.n.m.  

CRPNA STANICA 

Zbog nepovoljne konfiguracije terena koji pada od istoka prema zapadu predviđena je izgradnja 
crpne stanice. Crpna stanica će biti smještena u koridoru buduće pristupne ceste, a prema 
hidrauličkom proračunu predmetnom crpnom stanicom i tlačnim vodom predviđen je transport 
cca 20 l/s. CS će se izgraditi kao podzemni AB objekt, tlocrtnih dimenzija (unutarnjih) 3,0 x 3,0 m 
i dubine cca 6,7 m. U crpnu stanicu ugradit će se dvije crpke priključne snage 11 kW, s cikličkom 
izmjenom rada a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga. Uz crpnu stanicu, pokraj 
ceste, postavit će se ormarić za priključak el. energije. 

 

2.2.2. VODOVOD 

Predmet ovog Poziva je izgradnja sustava vodoopskrbe za zonu gospodarske namjene 
Dragošička, a unutar koridora Sjeverne ceste.   

Planirana zona neuređeno je područje bez riješene vodoopskrbne mreže. 

Unutar obuhvata je i dio županijske ceste Ž 3070. Županijska cesta je asfaltirana cesta širine 
cca 5,8 metara. Istočnim rubom ceste položen je vodovod gdje je predviđen novi spoj. Za 
vodovodnu mrežu u koridoru nove prometnice predviđeni su cjevovod profila ∅ 150 mm. 

Ogranci za priključke korisnika biti će minimalnog profila ∅ 50 mm, do maksimalno ∅100 mm 
ovisno o potrebnoj tehnološkoj i protupožarnoj potrebi. Svi dijelovi vodovodne mreže moraju biti 
od kvalitetnog vodovodnog materijala uz propisanu vanjsku i unutrašnju zaštitu prema uvjetima u 
tlu za radni tlak od 10 bara.  

Svaki predviđeni sadržaj unutar obuhvata plana mora imati vlastito vodomjerilo i potpuno 
odvojenu vlastitu vodovodnu instalaciju. Svi elementi i uređaji vodovodne instalacije nakon 
vodomjerila moraju biti za radni tlak od 8 bara. 

Za hidrantsku mrežu postavljaju se nadzemni hidranti, osim iznimno na mjestima gdje to nije 
moguće zbog nedostatka prostora. 

Hidranti se raspoređuju na način kako je predviđeno Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje 
požara (NN 08/06). 
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2.3. Planirani rok izvođenja radova:  
 
Radovi će se izvoditi 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao po 
sklopljenom ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Sjeverne ceste.  
 
 
3. UVJETI SUDJELOVANJA  
 
3.1. Opće odredbe:  
 
Sve dokumente koje Ralu Logistika zahtjeva u ovom poglavlju Poziva na nadmetanje natjecatelji 
(ponuditelji) mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni 
ispis elektroničke isprave. Ako najpovoljniji ponuditelj dostavi neovjerene preslike, obvezan je, 
na zahtjev Ralu Logistike, dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 
5 (pet) dana od dana primitka zahtjeva. Zahtjev će Ralu Logistika uputiti prije donošenja odluke 
o odabiru.  
Natjecatelj je dužan ispuniti obrasce/izjave koji se nalaze u prilogu ovog Poziva na nadmetanje 
ili u samostalnoj formi, ali uz uvjet da sadržaj obrasca/izjave uključuje sve elemente iz obrasca, 
ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe, odnosno ovjerom nadležnog tijela.  
 
3.2. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja (čl.68. ZOJN):  
 
Ralu Logistika će isključiti natjecatelje iz drugog dijela pregovaračkog postupka nabave, u 
slučaju:  
 
3.2.1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne 
osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više 
slijedećih kaznenih dijela:  
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 
(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.). 
 
 
3.2.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.  
 
3.2.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata u svom zahtjevu za sudjelovanje ili 
je prešutio druge podatke važne za ocjenu poslovne, financijske i/ili tehničke sposobnosti .  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. ovog Poziva za nadmetanje gospodarski subjekt 
dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti: 
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- izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da 
ne postoji ili ga nije moguće ishoditi 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 pravne osobe gospodarskog subjekta.  
 
Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave Poziva za nadmetanje u 
NN Republike Hrvatske.  
 
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po 
zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju ovi dokumenti, 
nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. st.1.toč.1. Zakona o 
javnoj nabavi (NN br. 90/11), oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom o nepostojanju 
okolnosti za isključenje iz članka 67.st.1.toč.1. ZOJN, a koju daje, potpisuje i ovjerava ovlaštena 
osoba za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt ili odgovarajućom 
izjavom 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 i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne smije biti 
starija od 6 (šest) mjeseci od dana objave Poziva za nadmetanje).  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. ovog Poziva na nadmetanje gospodarski subjekt 
dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti:  
 
Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 
sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana objave 
Poziva za nadmetanje.  
 
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje ovaj dokument, on može biti 
zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne 
smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana objave Poziva za nadmetanje. 
 
U slučaju zajednice natjecatelja, okolnosti iz točke 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ovog Poziva na 
nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.  
 
3.3. Ostali razlozi isključenja ponuditelja:  
 
Ralu Logistika će isključiti natjecatelje iz postupka nabave u slučaju:  
 
3.3.1. ako je nad njima otvoren stečaj ili predstečajni postupak, 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 nacionalnim 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;  
 
3.3.2. 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 nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;  
 
3.3.3. ako su gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta u posljednje tri godine računajući od dana objave Poziva za nadmetanje 
učinili težak profesionalni propust koji Ralu Logistika može dokazati na bilo koji način.  
Profesionalni propust predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po 
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u obavljanju svoje 
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profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, 
(primjerice, rad radnika bez ugovora o radu, ili radnika ne prijavljenih na mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, neisplata minimalne plaće i/ili mirovinskog doprinosa) ili pravilima struke 
koji je primjerice utvrdilo nadležno upravno tijelo, ovlašteno nadzorno tijelo, strukovno ili 
profesionalno udruženje, ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida tog 
ugovora od strane naručitelja ili drugih težih posljedica.  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3.1 i 3.3.2. ovog Poziva na nadmetanje gospodarski 
subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti:  
 
- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog 
subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili 
upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument ne smije biti stariji 
od tri mjeseca računajući od dana objave Poziva za nadmetanje. Ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti 
zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne 
smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana objave Poziva za nadmetanje.  
 
U slučaju zajednice natjecatelja, okolnosti iz točke 3.2.1., 3.2.2. i 3.2.3. ovog Poziva na 
nadmetanje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.  
 
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA (PONUDITELJA)   
 
Gospodarski subjekti moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost, te 
tehničku i stručnu sposobnost sukladno ovom pozivu na nadmetanje te moraju dostaviti sljedeću 
dokumentaciju:  
 
4.1. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti:  
 
4.1.1. Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 
gospodarskog subjekta.  
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Poziva za 
nadmetanje.  
 
4.1.2. Važeću suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja, minimalno skupine F, sukladno 
Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 
gradnji.  
 
4.1.3. Isprava o upisu u imenik ovlaštenih inženjera geodezije za obavljanje stručnih geodetskih 
poslova tijekom izgradnje Sjeverne ceste sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.  
Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera 
geodezije za ovlaštenog inženjera geodezije za obavljanje stručnih geodetskih radova sukladno 
Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti. 
 
4.1.4. Važeća suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i 
katastra zemljišta sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti. 
 
U slučaju zajednice natjecatelja, okolnosti iz točke 4.1.1. dokazuje se pojedinačno a okolnost iz 
točke 4.1.2, 4.1.3. i 4.1.4. ovog Poziva na nadmetanje zajednički natjecatelji dokazuju 
kumulativno. 
 
4.1.5. Pravna i poslovna sposobnost natjecatelja ocjenjivati će se sukladno točci 6.4. ovog 
Poziva na nadmetanje.  
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4.2. Dokazi financijske sposobnosti:   
 
4.2.1. Revidirana Bilanca stanja i račun dobiti i gubitka za 2013. god. Ukoliko natjecatelj nije 
obveznik revizije, onda treba dostaviti Bilancu i račun dobiti i gubitka na obrascu GFI-POD za 
2013. godinu koji mora biti ovjeren službenim žigom FINA-e/Porezne uprave. 
Zadnji predani tromjesečni izvještaj za 2014. god. na obrascu TSI-POD.  
 
4.2.2. Obrazac BON 2 ili SOL 2 za glavni račun. Natjecatelj je sposoban ako nema evidentirane 
naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokriće na računu i nema neprekidnu blokadu računa 
dulju od 3 (tri) dana u posljednjih 30 (trideset) dana od dana objave Poziva za nadmetanje.  
 
4.2.3. Izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u 2011., 2012. i 2013. godini potpisana 
i ovjerena žigom natjecatelja. Natjecatelj je dokazao financijsku sposobnost ukoliko je ukupni 
promet gospodarskog subjekta u 2011., 2012. i u 2013. god. (za svaku godinu pojedinačno) 
jednak ili veći od procijenjene vrijednosti ove nabave (procijenjena vrijednost određena je u točci 
1.6. ovog Poziva na nadmetanje). 
  
Ukoliko natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokaze iz točke 4.2.1 i 4.2.3. ovog Poziva na 
nadmetanje budući da je osnovan (registriran) u kasnijem vremenskom razdoblju dužan je 
dostaviti potpisanu izjavu u kojoj će isto navesti. Gospodarski subjekti mogu dokazati financijsku 
sposobnost i drugim dokazima, ako traženi dokazi ne mogu biti pribavljeni iz opravdanog 
razloga, no tada ti dokazi moraju imati istu dokaznu snagu kao i traženi.  
Gospodarski subjekt, može se osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu 
prirodnu njihova međusobnog odnosa, ali u tom slučaju mora dokazati Ralu Logistici da će imati 
na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. 
Pod istim uvjetima, zajednica natjecatelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili 
drugih subjekata.  
 
4.2.4. Obrazac BONPLUS koji izdaje Fina. Ponuditelj će dobiti bodove za rangiranje ako ima 
ocjenu rejtinga u rasponu od 1 do 4. Ako ponuditelj ima ocjenu rejtinga 5 ili nižu, ili ako ne 
dostavi obrazac BONPLUS dobiti će 0 bodova po ovom kriteriju financijske sposobnosti. 
 
4.2.5. Financijska sposobnost natjecatelja ocjenjivati će se sukladno točci 6.4. ovog Poziva na 
nadmetanje.  
 
4.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti:  
 
4.3.1. Popis najmanje 3 (tri) značajnija ugovora o izvršenju istih ili sličnih radova kao što je 
predmet nabave u posljednjih 5 (pet) godina. Ovaj popis sadrži ili mu se prilažu potvrde druge 
ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju, a potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, 
datum i mjesto izvođenja radova, te navod da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i 
uredno izvršeni. Ralu Logistika zadržava pravo, izravno od druge ugovorne strane zatražiti 
provjeru istinitosti potvrde. Smatra se da je natjecatelj dokazao sposobnost ukoliko je zbrojni 
iznos dostavljenih potvrda o uredno izvršenim ugovorima jednak ili veći od procijenjene 
vrijednosti ove nabave (procijenjena vrijednost određena je točkom 1.6. ovog Poziva na 
nadmetanje). 
Natjecatelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i žigom ovjerava popis 
značajnijih ugovora.  
 
4.3.2. Obrazovanje i stručna kvalifikacija izvođača radova, odnosno osoba njegova voditeljskog 
kadra odgovornog za izvođenje radova 
 
Dokaz da izvođač radova raspolaže vlastitim kadrom, odnosno vlastitim radnicima s položenim 
stručnim ispitom za obavljanje poslove: 
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1. glavnog inženjera gradilišta,  
2. inženjer gradilišta – voditelj  građevinskih radova 

Glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj radova mogu biti osobe koja ispunjavaju 
uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu. 
 
Dokaz da izvođač radova raspolaže vlastitim kadrom, odnosno najmanje jednim vlastitim 
radnikom koji će obavljati geodetske poslove u vezi s predmetom nabave i koji je član Hrvatske 
komore ovlaštenih inženjera geodezije (Rješenje o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih 
inženjera geodezije).  
 
4.3.3. Izjava o prosječnom godišnjem broju radnika izvođača radova i broju voditeljskog osoblja 
u posljednje tri godine u svrhu izvršenja predmetnog ugovora o izvođenju radova na izgradnji 
Sjeverne ceste. 
 
4.3.4. Izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi i njihovom broju s kojima izvođač radova 
raspolaže u svrhu izvršenja predmetnog ugovora. 
 
Zajednica natjecatelja može se osloniti na tehničku i stručnu sposobnost članova zajednice 
natjecatelja. 
 
4.3.5. Jedan kriterij ocjene tehničke i stručne sposobnih natjecatelja je zbroj vrijednost izvršenih 
ugovora sukladno točci 6.4. ovog Poziva na nadmetanje.  
 
Gospodarski subjekti trebaju dostaviti kompletan popis svih izvršenih istih ili sličnih radova u 
posljednjih 5 (pet) godina. Ovaj popis sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o 
zadovoljavajućem izvršenju, a potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto 
izvođenja radova, te navod da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. 
Ralu Logistika zadržava pravo, izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti 
potvrde. Natjecatelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i žigom ovjerava popis 
značajnijih ugovora. 
Smatra se da je natjecatelj dokazao maksimalnu sposobnost ukoliko je zbrojni iznos dostavljenih 
potvrda o uredno izvršenim ugovorima veći od svih sposobnih natjecatelja. 
 
4.3.6. Drugi kriterij ocjene tehničke i stručne sposobnih natjecatelja je izvođenje vodovoda i 
kanalizacije u raznim skupinama izvedenih prometnica sukladno točci 6.4. ovog Poziva na 
nadmetanje.  
 
Gospodarski subjekti trebaju dostaviti popis svih izvršenih istih ili sličnih radova u posljednjih 5 
(pet) godina. Ovaj popis sadrži oznake skupina izvedenih cesta (nerazvrstane, lokalne, 
županijske i autoceste - prema Zakonu o cestama, NN 84/11)  i prilažu mu se potvrde druge 
ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju, a potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, 
datum i mjesto izvođenja radova, te navod da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i 
uredno izvršeni. Ralu Logistika zadržava pravo, izravno od druge ugovorne strane zatražiti 
provjeru istinitosti potvrde. Natjecatelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i 
žigom ovjerava popis značajnijih ugovora.  
 
 
4.4. Dodatni uvjeti:  
 
4.4.1. Natjecatelj treba izdati Ralu Logistici u drugom djelu pregovaračkog postupka uz ponudu - 
jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 5% od procijenjene vrijednosti radova; jamstvo 
izdano od prvoklasne banke na prvi poziv i bez protesta. 
 



10 POZIV NA NADMETANJE – IZVOĐENJE RADOVA 
 

4.4.2. Natjecatelj mora izdati Ralu Logistici po potpisu Ugovora o izvođenju radova - jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora  u iznosu 20% od ugovorene vrijednosti građevine ; jamstvo 
izdano od prvoklasne banke na prvi poziv i bez protesta. 
 
4.4.3. Natjecatelj mora izdati Ralu Logistici na dan primopredaje radova iz Ugovora o izvođenju 
radova - jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu 10% od 
ugovorene vrijednosti građevine ; jamstvo izdano od prvoklasne banke na prvi poziv i bez 
protesta. 
 
4.4.4. Natjecatelj mora u drugom djelu pregovaračkog postupka prihvatiti nepromjenjivu cijenu 
za završetak radova, uključivo ishođenje uporabne dozvole. 
 
4.4.5. Natjecatelj mora u drugom djelu pregovaračkog postupka prihvatiti obvezu ishođenja svih 
dokumentna potrebnih za predaju vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u vlasništvo Dukoma 
- Dugo Selo te ishoditi uporabnu dozvolu za predmetnu infrastrukturu.  
 
4.4.6. Natjecatelj mora prihvatiti mogućnost istovremenog izvođenje izgradnje ceste i vodovodne 
i kanalizacijske infrastrukture u trupu ceste i rok izvršenja svih radova i primopredaju u roku od 
maksimalno 3 mjeseca od dana potpisa ugovora. 
 
Natjecatelj treba dostaviti Izjavu o prihvaćanju svih dodatnih uvjeta iz točke 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 
4.4.4., 4.4.5. i 4.4.6. ovog Poziva na nadmetanje. 
 
5. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE  
 
5.1. Način izrade zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Zahtjev za sudjelovanje mora biti tiskan ili pisan neizbrisivom tintom i uvezan u cjelinu tako da se 
ne mogu umetati listovi te s označenim rednim brojem stranica.  
 
Zahtjev za sudjelovanje se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje 
listova - uvezuju se jamstvenikom. Stranice Zahtjeva za sudjelovanje se označavaju brojem na 
način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica zahtjeva za sudjelovanje. Oznaka 
sadrži redni broj stranice u zahtjevu za sudjelovanje (x) kroz ukupni broj stranica u zahtjevu za 
sudjelovanje (y), npr. stranica x od y.  
 
Ispravci u zahtjevu za sudjelovanje moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz 
navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom natjecatelja.  
 
5.2. Sadržaj zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati: 
  
5.2.1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište natjecatelja (ponuditelja), te adresu 
(elektroničke) pošte natjecatelja (ponuditelja) ili službe natjecatelja (ponuditelja) ovlaštene za 
zaprimanje pošte, a kod zajednice natjecatelja podatke o zajedničkim natjecateljima 
(ponuditeljima) i o nositelju zahtjeva za sudjelovanje koji je ovlašten za sudjelovanje u drugoj fazi 
pregovaračkog postupka i potpisniku/potpisnicima ugovora o izvođenju radova,  
 
5.2.2.  dokaze o nepostojanju razloga za isključenje natjecatelja,  
 
5.2.3.  dokaze o sposobnosti,  
 
5.2.4.  rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje,  
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5.2.5.  ostale podatke i izjave tražene u ovom Pozivu na nadmetanje,  
 
5.2.6.  datum i potpis natjecatelja.  
 
Sadržaj i redoslijed uvezivanja zahtjeva za sudjelovanje:  
 
1. Ispunjen obrazac zahtjev za sudjelovanje koji je sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje, 
potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe natjecatelja (ponuditelja);  
 
2. Ako se radi o zajednici natjecatelja i zajednici ponuditelja, Izjava o zajedničkom zahtjevu za 
sudjelovanje i zajedničkoj ponudi i Izjava o solidarnoj odgovornosti članova zajednice 
natjecatelja i zajednice ponuditelja;  
 
3. Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje razloga za isključenje natjecatelja;  
 
4. Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost, financijska sposobnost te 
tehnička i stručna sposobnost; 
 
5. Izjava o prihvaćanju dodatnih uvjeta iz točke 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5. i 4.4.6. ovog 
Poziva na nadmetanje. 
 
5.3. Dostava zahtjeva za sudjelovanje, zaprimanje i otvaranje zahtjeva za sudjelovanje  
 
Dostava zahtjeva za sudjelovanje: Ralu Logistika d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 47 
 
Zahtjev za sudjelovanje dostavlja se u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na adresu:  
"Ne otvaraj - Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku za izgradnju vodovodne 
i kanalizacijske infrastrukture u sklopu izgradnje Sjeverne ceste u Rugvici".  
 
Na omotnici navesti i naziv i adresu natjecatelja kako bi se nepravodobno pristigli zahtjev za 
sudjelovanje mogao vratiti. 
  
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje je 23. srpanj 2014., 14:30 sati, bez obzira na 
način dostave.  
 
Zahtjev za sudjelovanje koji nije pristigao u propisanom roku neće se otvarati i vraća se 
natjecatelju neotvoren.  
 
Zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Ralu Logistika će na zatvorenoj omotnici obilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja te u 
Upisnik o zaprimanju zahtjeva za sudjelovanje upisati zahtjeve za sudjelovanje prema 
redoslijedu zaprimanja. Upisnik o zaprimanju zahtjeva za sudjelovanje sastavlja i potpisuje za to 
ovlaštena osoba Ralu Logistike. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju zahtjeva za 
sudjelovanje. Na zahtjev natjecatelja Ralu Logistika će izdati potvrdu o zaprimanju zahtjeva za 
sudjelovanje.  
 
Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno, a održat će se 23. srpnja 2014. god. u 14:30 sati 
u zgradi Ralu Logistike d.o.o Radnička cesta 47,10000 Zagreb a obaviti će ga ovlašteni 
predstavnici Ralu Logistike i Općine Rugvica.  
 
Budući otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno, otvaranju zahtjeva za sudjelovanje ne 
mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici natjecatelja. 
 
Natjecatelj može dostaviti samo jedan zahtjev za sudjelovanje za cjelokupan predmet nabave. 
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5.4. Dopustivost alternativnih zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Alternativni zahtjevi za sudjelovanje nisu dopušteni.  
 
5.5. Dopustivost elektroničke dostave zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Elektronička dostava zahtjeva za sudjelovanje nije dopuštena.  
 
5.6. Jezik na kojemu se izrađuje zahtjev za sudjelovanje:  
 
Hrvatskim jezikom i latiničnim pismom izrađuje se i podnosi zahtjev za sudjelovanje sa svim 
prilozima traženim u ovom Pozivu na nadmetanje.  
 
5.7. Rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje mora biti najmanje 150 (stopedeset) dana od krajnjeg 
roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. Zahtjevi za sudjelovanje s kraćim rokom valjanosti biti 
će odbačeni kao neprihvatljivi.  
Rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje mora biti naveden u ispunjenom obrascu zahtjeva za 
sudjelovanje koji je sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje. 
Ako istekne rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje, Ralu Logistika će tražiti od natjecatelja 
produženje roka valjanosti zahtjeva za sudjelovanje . U tu svrhu Ralu Logistika će dati 
natjecatelju (ponuditelju) primjereni rok. 
 
6. OSTALE ODREDBE:  
 
6.1. Posebne odredbe o podnošenju zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke 
ponude:  
 
Zajednica natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koji su pravodobno dostavili 
zajednički zahtjev za sudjelovanje.  
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo 
zajedničku ponudu. 
U slučaju zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke ponude, članovi zajednice 
natjecatelja i zajednice ponuditelja dužni su dostaviti izjavu o zajedničkom zahtjevu za 
sudjelovanje i zajedničkoj ponudi.  
 
Izjava o zajedničkom zahtjevu za sudjelovanje i zajedničkoj ponudi sadrži: naziv i sjedište svih 
gospodarskih subjekta iz zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke ponude, naziv i 
sjedište nositelja zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osoba 
ovlaštenih za potpisivanje zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke ponude, ime i 
prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpise svih članova zajednice 
natjecatelja i zajednice ponuditelja.  
 
Odgovornost natjecatelja iz zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje i zajedničke ponude je 
solidarna, te članovi zajednice natjecatelja i zajednice ponuditelja moraju dati izjavu o solidarnoj 
odgovornosti članova zajednice natjecatelja i zajednice ponuditelja.  
 
U slučaju odabira zajednice ponuditelja, Ralu Logistika zadržava pravo zahtijevati određeni 
pravni oblik zajedništva u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora o 
izvođenju radova na izgradnji Sjverne ceste. 
 
6.2. Postupak pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje 
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Postupak pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje obavit će Povjerenstvo za provođenje 
postupka nabave na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovog Poziva na nadmetanje te će o istom 
napraviti Zapisnik o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u dva dijela. 
Prvi dio zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u koji natjecatelji nemaju pravo uvida 
sadržat će podatke sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine broj 10/12). 
Drugi dio zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje izrađuje se za svaki zahtjev za 
sudjelovanje zasebno, na način da se natjecatelju, ako zatraži, omogući uvid samo u onaj dio 
drugog dijela zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje. Drugi dio zapisnika o 
ocjeni zahtjeva za sudjelovanje sadržat će podatke sukladno članku 24. stavku 3. iste Uredbe. 
 
6.3. Odluka o nedopustivosti sudjelovanja:  
 
Odluku o nedopustivosti sudjelovanja u drugom dijelu pregovaračkog postupka Ralu Logistika će 
donijeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje temeljem 
postupka pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje. 
Odluka o nedopustivosti sudjelovanja biti će dostavljena onim natjecateljima koji moraju biti 
isključeni iz daljnjeg postupka nabave zbog obveznih i ostalih razloga za isključenje iz točke 3.2. 
i 3.3. ovog Poziva na nadmetanje ili koji nisu zadovoljili minimalne uvjete sposobnosti iz točke 4. 
ovog Poziva na nadmetanje na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). 
Nakon isključenja nesposobnih svi sposobni natjecatelji ulaze na listu sposobnih natjecatelja.   
 
6.4. Rangiranje natjecatelja:  
 
Sposobne natjecatelje od kojih će biti pozvano na pregovaranje najmanje 5 najsposobnijiih, Ralu 
Logistika će rangirati na temelju njihove pravne i poslovne, financijske te tehničke i stručne 
sposobnosti od prvo rangiranog (ocijenjen najvećim brojem bodova) do zadnje rangiranog 
(ocijenjen najmanjim brojem bodova) na način da se ocjenjuje pet kriterija: 
 

1. Važeća suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja, kriterij rangiranja od 0 do 5 
bodova, a kako slijedi: 
a. - 0 bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu F, 
b. - 1 bod dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu E, 
c. - 2 boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu D, 
d. - 3 boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu C, 
e. - 4 boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu B, 
f. - 5 bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da posjeduje suglasnost za skupinu A; 

2. Dokaz financijske sposobnosti, kriterij rangiranja od 0 do 8 bodova, a kako slijedi: 
a. - 0  bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da iz BONPLUS-a posjeduje ocjenu 

rejtinga 5 ili nižu ocjenu (6-10), ili natjecatelj koji ne dostavi BONPLUS, 
b. - 2  boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da iz BONPLUS-a posjeduje ocjenu 

rejtinga 4, 
c. - 4  boda bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da iz BONPLUS-a posjeduje 

 ocjenu rejtinga 3, 
d. - 6  boda bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da iz BONPLUS-a posjeduje 

 ocjenu rejtinga 2, 
e. - 8  bodova bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da iz BONPLUS-a posjeduje 

 ocjenu rejtinga 1, 
3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti, vrijednost svih dostavljenih ugovora, kriterij 

rangiranja od 0 do 5 bodova, a kako slijedi: 
a. - 0  bodova dobiva natjecatelj čija vrijednost svih uredno ispunjenih ugovora je  

najmanja, 
b. - 5  bodova dobiva natjecatelj čija vrijednost svih uredno ispunjenih ugovora je  

 najveća, 
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c. - 1  bod do 4 boda dobivaju natjecatelji proporcionalno vrijednosti svih uredno 
 ispunjenih ugovora; 

4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti, izvedba vodovoda i kanalizacije u raznim 
skupinama izvedenih prometnica, kriterij rangiranja od 0 do 10 bodova, s tim da se 
zbrajaju bodovi za svaku skupinu cesta, a kako slijedi: 
a. - 1  bod dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da je gradio nerazvrstane i/ili lokalne 

ceste, 
b. - 2  boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da je gradio županijske ceste, 
c. - 3  boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da je gradio državne ceste, 
d. - 4  boda dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz da je gradio autoceste. 
 
10 bodova dobiva natjecatelj koji je dostavio dokaze da je gradio vodovod i kanalizaciju u 
cestama svih skupina. 

5. Dokaz sposobnosti prihvaćanje načela istovremenosti izgradnje Sjeverne ceste i 
vodovodne i kanalizacijske infrastrukture 
10 bodova dobiva natjecatelj koji dostavi dokaz ( preslik ugovora ili potvrdu druge 
ugovorne strane ) da je istovremeno gradio ceste s kompletnom komunalnom 
infrastrukturom (odvodnja, vodovod, kanalizacija, DTK, plin), a koji je ujedno dostavio i 
zahtjev za sudjelovanje u drugom stupnju pregovaračkog postupka za „izvođenje radova 
na izgradnji Sjeverne ceste“  

 
 
6.5. Tajnost podataka:  
 
Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz zahtjeva za sudjelovanje poslovnom 
tajnom, obvezan je u zahtjevu za sudjelovanje navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti 
podatci tajni.  
 
6.6. Trošak zahtjeva za sudjelovanje:  
 
Trošak pripreme i podnošenja zahtjeva za sudjelovanje u cijelosti snosi natjecatelj.  
Zahtjev za sudjelovanje i dokumentacija priložena uz zahtjev za sudjelovanje se ne vraćaju osim 
u slučaju zakašnjelog zahtjeva za sudjelovanje. 
 
6.7. Komunikacija s Ralu Logistikom:  
 
Sva priopćenja, poziv na objašnjenja, obavijesti i odluke između Ralu Logistike i natjecatelja 
moraju biti u pisanom obliku.  
 
6.8. Ispravak i/ili izmjena ovog Poziva na nadmetanje  
 
Ako Ralu Logistika za vrijeme roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje mora mijenjati ovaj 
Poziv na nadmetanje, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim 
subjektima na isti način kao i osnovni Poziv na nadmetanje, te osigurati da gospodarski subjekti 
od izmjene imaju najmanje 5 dana za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.  
Ako je sa stajališta gospodarskog subjekta potrebna izmjena ili ispravak ovog Poziva na 
nadmetanje, on to bez odgode priopćava Ralu Logistici.  
 
6.9. Pouka o pravnom lijeku:  
 
Odredbe Zakona o javnoj nabavi o pravnoj zaštiti se ne primjenjuju. 
 
6.10. 
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Ovaj Poziv za nadmetanje smatra se objavljenim s datumom objave u Narodnim novinama 
Republike Hrvatske i Službenom glasniku općine Rugvica. 
 

Ralu Logistika d.o.o. 
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ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJE 
u drugom stupnju pregovaračkog postupka 

(za samostalnog natjecatelja) 
 
Broj Zahtjeva za sudjelovanje:_______________ 
Datum, ___________ .2014. godine 
 
Ralu Logistika d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 47,OIB 95590358666 
 

Objavio je: 

POZIV NA NADMETANJE 

u prvom stupnju pregovaračkog postupka s ciljem odabira najmanje 5 najbolje ocjenjenih 
natjecatelja koji će biti pozvani na pregovaranje u drugi stupanj pregovaračkog postupka 
s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske 
infrastrukture Sjeverne ceste; 
 
na koji se javljamo kao samostalan natjecatelj _________________________________ s niže 
navedenim nazivom, sjedištem i ostalim podacima dostavom ovog Zahtjeva za sudjelovanje. 
 
Rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje (najmanje 150 dana): 
 
NAZIV NATJECATELJA 
 
sjedište: 
 
adresa: 
 
OIB: 
 
Broj računa: 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
Kontakt osoba natjecatelja:  
 
E-mail:  
 
Broj telefona:  
 
Broj telefaksa: 
 

pečat     DIREKTOR 
Ime i Prezime 

 
Potpis 

 
Privitak: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
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ZAJEDNIČKI ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJE 
u drugom stupnju pregovaračkog postupka  

(za zajednicu natjecatelja) 
 
Broj Zahtjeva za sudjelovanje:_______________ 
Datum, ___________ .2014. godine 
 
Ralu Logistika d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 47,  OIB 95590358666 

  

Objavio je: 

POZIV NA NADMETANJE 

u prvom stupnju pregovaračkog postupka s ciljem odabira najmanje 5 najbolje ocjenjenih 
natjecatelja koji će biti pozvani na pregovaranje u drugi stupanj pregovaračkog postupka 
s ciljem sklapanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske 
infrastrukture u sklopu izgradnje Sjeverne ceste; 
 
na koji se javljamo kao zajednica natjecatelja:  

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ s niže navedenim nazivom, sjedištem i ostalim 

podacima dostavom ovog Zahtjeva za sudjelovanje. 
 
Rok valjanosti zahtjeva za sudjelovanje (najmanje 150 dana): 
 
NAZIV 1. ČLANA ZAJEDNICE NATJECATELJA: 
 
sjedište: 
 
adresa: 
 
OIB: 
 
Broj računa: 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
Kontakt osoba člana zajednice natjecatelja:  
 
E-mail:  
 
Broj telefona:  
 
Broj telefaksa: 
 
NAZIV 2. ČLANA ZAJEDNICE NATJECATELJA: 
 
sjedište: 
 
adresa: 
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OIB: 
 
Broj računa: 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
Kontakt osoba člana zajednice natjecatelja:  
 
E-mail:  
 
Broj telefona:  
 
Broj telefaksa: 
 
 
NAZIV 3. ČLANA ZAJEDNICE NATJECATELJA: 
 
sjedište: 
 
adresa: 
 
OIB: 
 
Broj računa: 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
Kontakt osoba člana zajednice natjecatelja:  
 
E-mail:  
 
Broj telefona:  
 
Broj telefaksa: 
 
 
NAZIV 4. ČLANA ZAJEDNICE NATJECATELJA: 
 
sjedište: 
 
adresa: 
 
OIB: 
 
Broj računa: 
 
Adresa za dostavu pošte: 
 
Kontakt osoba člana zajednice natjecatelja:  
 
E-mail:  
 
Broj telefona:  
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Broj telefaksa: 
 
 

1. ČLAN ZAJEDNICE NATJECATELJA 
nositelj zahtjeva za sudjelovanje  

ovlašten za sudjelovanje u  
drugoj fazi pregovaračkog postupka 

pečat     DIREKTOR 
Ime i Prezime 

 
Potpis 

 
2. ČLAN ZAJEDNICE NATJECATELJA 

pečat     DIREKTOR 
Ime i Prezime 

 
Potpis 

 
3. ČLAN ZAJEDNICE NATJECATELJA 

pečat     DIREKTOR 
Ime i Prezime 

 
Potpis 

 
4. ČLAN ZAJEDNICE NATJECATELJA 

pečat     DIREKTOR 
Ime i Prezime 

 
Potpis 

 
 

Privitak: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 


