
 

 
Zagreb, 15. Prosinca 2014 

 
 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE  
  
Naručitelj RALU LOGISTIKA d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 47 upućuje Poziv na 
dostavu ponuda.  
Sukladno članku 3.Ugovora o gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
zaključenog dana 03.lipnja 2014.godine između Općine Rugvica i RALU LOGISTIKE 
d.o.o., naručitelj je pri izboru najpovoljnijeg vršitelja stručnog nadzora dužan 
postupati po načelima Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 
u Općini Rugvica.  
Sukladno gore navedenom Ugovoru i članku 7.Pravilnika o provedbi postupaka 
nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 023-01/14-01/136, Urbroj: 238/26-14-1 od 
27.02.2014.godine ovaj Poziv na dostavu ponude poslat će se trima gospodarskim 
subjektima, ali i objaviti na Internet stranici Općine Rugvica i Internet stranici RALU 
LOGISTIKE d.o.o., kako bi se na isti mogli javiti i svi drugi zainteresirani gospodarski 
subjekti.   
  
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE  
Predmet nabave je stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji  Sjeverne 
ceste s komunalnom infrastrukturom sukladno građevinskoj dozvoli, lokacijskoj 
dozvoli, izmjenama i dopunama lokacijske dozvole, projektnoj dokumentaciji i 
troškovniku koji je sastavni dio ugovora s izvoditeljem radova na izgradnji Sjeverne 
ceste s komunalnom infrastrukturom. 
 
1.1. Opis zahvata 

Sjeverna cesta je pristupna ceste za zonu gospodarske namjene Dragošička s 
pripadajućom infrastrukturom - 1. faza sukladno projektnoj dokumentaciji iz tč.2.2.6. 
ovog poziva. To je dvotračna dvosmjerna prometnica širine kolnika 6,0 i 6,5 m. 
Prometnica se sastoji od dvije osi: OS1 ukupne dužine 752,76 m i OS2 ukupne 
dužine 150,00 m. OS 2 se priključuje na OS1 u st. 0+669,47 i formira trokrako 
raskrižje.  

U koridoru predmetne prometnice predviđena je izgradnja komunalnih instalacija: 

- oborinske odvodnje, u trupu ceste koja sadrži dva ispusta u melioracijske 
kanale sa predtretmanom na separatorima ulja, vidi situaciju komunalnih instalacija i 
posebnu mapu oborinske odvodnje. 

- javna rasvjeta (u jednom dijelu), u pješačkoj stazi, vidi situaciju komunalnih 
instalacija i posebnu mapu javne rasvjete. 

 

Projektom su predviđeni koridori za sljedeće komunalne instalacije za koje su 
izrađeni posebni glavni i izvedbeni projekti. Radovi izvođenja ostalih komunalnih 
instalacija nisu dio zahvata na koji se odnosi ovaj Poziv za dostavu ponude ali će se 
izvoditi istovremeno sa izgradnjom ceste): 
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- fekalna kanalizacija, tlačni i gravitacijski vod s prepumpnom stanicom u trupu 
prometnice, 

- vodovod, u trupu prometnice, 

- plinovod u trupu prometnice, 

- EE kabeli, u bankini, uz rub prometnice, u pješačkoj stazi 

- DTK, u trupu ceste, vidi situaciju komunalnih instalacija i posebnu mapu DTK 

 

1.2. Krajobrazno rješenje 
Krajobraznim rješenjem predviđa se urediti zeleni pojas prometnice kao travnjak. 
Također je predviđeno zatraviti bankinu i spoj prema postojećim kanalima.  

 

1.3. Podzemne instalacije 
Podzemne instalacije oborinske kanalizacije i vanjske rasvjete nalaze se u 
prometnom koridoru prometnica što je detaljno razrađeno u glavnim i izvedbenim 
projektima (Knjige 2,3 i 4). 

U trupu ceste predviđeni su i koridori za sanitarnu kanalizaciju, vodoopskrbu, plin, 
DTK i elektriku, što je predmet posebnih projekata i posebnog postupka nabave.  

 

1.4. Oborinska kanalizacija 
Na području zone ne postoji kanalizacijski sustav oborinske odvodnje.  
Predviđena je izgradnja oborinske odvodnje za prihvat pale oborine na prometne 
površine pristupne prometnice. 
Javni kanali za odvodnju oborinskih voda izvesti će se kao gravitacijski, unutar 
koridora budućeg kolnika. Kanali oborinske odvodnje projektirani su uz niži rub 
prometnice, uz slivnike. 
Sustav odvodnje oborinskih voda pristupne ceste za zonu gospodarske namjene 
Dragošička čine kanali: 
Kanali odvodnje oborinskih voda u OSI 1 – kanal 1, 2 i 3 
Kanali odvodnje oborinskih voda u OSI 2 – kanal 4 
Za prihvat oborinskih voda predviđena je izgradnja dva ispusta I1 i I2. Prije ispuštanja 
oborinskih voda u melioracijske kanale predviđeno je pročišćavanje prikupljenih 
oborinskih voda kroz separatore, koji su smješteni prije lokacije ispusta. 
Ispust 1 projektiran je za ispust oborinskih voda kanala 1 i kanala 2. 
Ispust 2 projektiran je za ispust oborinskih voda kanala 3 i kanala 4. 
 

1.5. Javna rasvjeta 
Predviđeno je građenje mreže javne rasvjete unutar dijela Sjeverne ceste. 

2 
 



 

Kabeli javne rasvjete polagat će se trasom koja jednim dijelom prolazi kroz zelenu 
površinu, koja dijeli prometne trake ceste, a drugim dijelom jednostrano u trasi 
nogostupa. 

Zona u kojoj je predviđena  javna rasvjete bit će osvijetljena postavljanjem visokih 
stupova javne rasvjete u skladu s namjenom prostora. 

Sve prometne površine, uključujući nogostupe trebaju biti rasvijetljeni u klasi javne 
rasvjete koja odgovara njihovoj prometnoj funkciji, odnosno namjeni.  

Prema preporukama za rasvjetu cesta s motornim i pješačkim prometom određena je 
klasa javne rasvjete P3. 

Budući niskonaponski ormar smjestit će se uz buduću TS, projektiranu rasvjetu treba 
priključiti  kabelom tip PP00-A 4x25 mm2, 1 kV na  novi ormar javne rasvjete KRO-
JR/09.Ovaj priključak nije obuhvačen ovim projektom jer je izvan zone obuhvata. 
Unutar zone obuhvata I. faze biti će položen kabel tipa PP00-A 4x150 mm2 a za 
izvedbu gore navedenog priključka. 

 

1.6. Opširni tehnički opisi predmeta nabave dio su glavnog i izvedbenog 
projekta u sljedećim knjigama: 
  
KNJIGA 1 GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT PRISTUPNE 
  PROMETNICE GOSPODARSKE NAMJENE DRAGOŠIČKA – FAZA 1 
KNJIGA 2 GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 
KNJIGA 3 GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT JAVNE RASVJETE – FAZA 1 
KNJIGA 4 GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT PROPUSTA 1 i 2 
 
Bilo koji zainteresirani gospodarski subjekt može dobiti uvid u navedenu projektnu 
dokumentaciju radnim danom od 10 – 12 sati svaki dan uz prethodnu najavu osobi 
zaduženoj za komuniciranje s ponuditeljima.  
 
2. PLANIRNI ROK PRUŽANJA USLUGE STRUČNOG NADZORA  
 
Radovi će se izvoditi 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao 
po sklopljenom ugovoru o izvođenju radova na izgradnji pristupne ceste za zonu 
gospodarske namjene Dragošička s pripadajućom infrastrukturom.  
Usluga stručnog nadzora će se pružati za cijelo vrijeme trajanja radova iz prethodnog 
stavka. 
 
 
 3. UVJETI SUDJELOVANJA  
 
3.1. Opće odredbe:  
 
Sve dokumente koje Privatni naručitelj zahtjeva u ovom poglavlju Poziva na dostavu 
ponuda 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 Privatnog naručitelja, 
dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata u roku od 3 (tri) dana od 
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dana primitka zahtjeva. Zahtjev će Privatni naručitelj uputiti prije donošenja obavijesti 
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):  
 
Privatni naručitelj će isključiti natjecatelje iz postupka nabave:  
 
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: udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, 
primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom 
poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna 
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog 
novaca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta 
gospodarskog subjekta ili države iz koja ta osoba dolazi.  
 
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.  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.1. ovog Poziva za nadmetanje 
gospodarski subjekt dužan je u zahtjevu za sudjelovanje dostaviti 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 poziva na dostavu 
ponude.  
 
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 poziva na nadmetanje. 
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Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.2. ovog Poziva na dostavu ponude 
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 poziva 
na 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 poziva na 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:  
 
Privatni naručitelj će isključiti natjecatelje iz postupka nabave:  
 
3.3.1. ako je nad njima 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 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 do dana 
poziva na nadmetanje učinili težak profesionalni propust koji Privatni naručitelj 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 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 
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upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Taj izvod ili dokument ne 
smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana poziva na 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 poziva na 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 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 poziva na 
nadmetanje.  
 
4.1.2. Isprava o upisu u imenik ovlaštenih inženjera u graditeljstvu za obavljanje 
poslova stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim 
poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakonu o obavljanju 
geodetske djelatnosti, i to za: 

1. glavnog nadzornog inženjera,  
2. nadzornog inženjera za građevinske radove, 
3. nadzornog inženjera za elektro radove, 
4. nadzornog inženjera za stručne geodetske podlove. 

Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za pojedine vrste radova može biti osoba 
koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni 
inženjer odgovarajuće struke, član je komore inženjera odgovarajuće struke i ako 
ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu. 
 

1. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva Hrvatske 
komore inženjera građevinarstva za glavnog nadzornog inženjea i nadzornog 
inženjera nad izvođenjem građevinskih radova sukladno Zakonu o 
arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju 
i gradnji. 

2. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske 
komore inženjera elektrotehnike za nadzornog inženjera nad izvođenjem 
elektro radova sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i 
djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. 

3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore 
ovlaštenih inženjera geodezije za nadzornog inženjera nad izvođenjem 
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stručnih geodetskih radova, 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 ovog Poziva na nadmetanje zajednički natjecatelji dokazuju 
kumulativno. 
 
 
4.2. Dokazi financijske sposobnosti:   
 
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 poziva na nadmetanje.  
 
4.3. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti:  
 
4.3.1. Popis najmanje 3 (tri) značajnija ugovora o uslugama istih ili sličnih poslova 
stručnog nadzora izvršenim u posljednje 3 godine s iznosom i datumom pružene 
usluge te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu ovoga Zakona ili 
privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, 
popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja, a 
potvrde moraju sadržavati vrijednost usluge stručnog nadzora, datum i mjesto 
pružene usluge stručnog nadzora, te navod da li su te usluge izvedene u skladu s 
pravilima struke i uredno izvršene. Privatni naručitelj zadržava pravo, izravno od 
druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. Ako je druga ugovorna 
strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u 
nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda 
zatražena. 
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 5. ovog Poziva na nadmetanje). 
Ponuditelj izrađuje, potpisuje (ovlaštena osoba za zastupanje) i žigom ovjerava popis 
značajnijih ugovora.  
 
4.3.2. Obrazovanje i stručna kvalifikacija stručnog nadzora, Izjava o prosječnom 
godišnjem broju ovlaštenih inženjera odgovarajućih struka, prema struci i godinama 
iskustva u svrhu izvršenja predmetnog ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem 
radova na izgradnji Južne ceste. 
 
Zajednica natjecatelja može se osloniti na tehničku i stručnu sposobnost članova 
zajednice natjecatelja. 
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5. Ponuda  
 
Ponuda mora sadržavati: 
 
5.1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište natjecatelja (ponuditelja), te adresu 
(elektroničke) pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte, 
a kod zajednice ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima i o nositelju i 
potpisniku/potpisnicima ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na 
izgradnji Sjeverne ceste  
 
5.2.  dokaze o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja,  
 
5.3.  dokaze o sposobnosti,  
 
5.4. rok valjanosti Ponude : 120 dana od dostave Ponude, 
  
5.5. rok izvršenja: istovremeno sa izvršenjem ugovora o izgardnji Sjeverne ceste 
 
5.6. roka trajanja ugovora: sukladno izvršenju ugovora o izgradnji Sjeverne ceste.  
 
5.7.  ostale podatke i izjave tražene u ovom Pozivu za dostavu ponude,  
 
5.8. cijenu ponude, po principu ključ u ruke sa uračunatim svim troškovima. Cijenu 
ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos 
PDV-a i cijena ponude s PDV-om. Cijena je nepromjenjiva.  
 
5.9. rok, način i uvjeti plaćanja: 60 dana od dostave računa. Račun se dostavlja 
nakon izvršenja kompletne usluge, predaje svih materijala privatnom naručitelju po 
izvršenoj usluzi, na adresu Privatnog naručitelja: RALU LOGISTIKA d.o.o., Radnička 
47, 10.000 Zagreb, s naznakom "Račun za stručni nadzor nad izgradnjom Sjeverne 
ceste s komunalnom infrastrukturom  
 
5.10. datum i potpis natjecatelja.  
 
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 
52.940,00 (pedesetdvijetisućedevetstočetrdeset) kuna bez PDV-a  
 
 
6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena, uz obavezu ispunjenja svih gore 
navedenih uvjeta iz poziva na dostavu ponuda.  

 
Alternativne oponude nisu dopuštene. 
 
U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane 
ponuditelja, naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor u kom slučaju nije dužan 
platiti naručenu uslugu. 
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7. NAČIN DOSTAVE PONUDE  
 
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je ispunjen i potpisan od strane 
ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava 
uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.  
  
Rok za dostavu ponude: do 22.12. 2014.godine u 09,00 sati  
 
Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja na  način određen Zakonom o javnoj 
nabavi (u zatvorenoj omotnici, potpisana, bez mogućnosti umetanja stranica, 
označene stranice, pisana neizbrisivom tintom) s naznakom na poleđini omotnice: 
“bagatelna nabava – ponuda za nadzor izgradnje Sjeverne ceste“  
Mjesto dostave ponude: Ralu Logistika, Radnička 47, 10.000 Zagreb  
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:  
Ponude se otvaraju dana 22.12.2014 u 16:00 u Ralu Logistika, Radnička 47, 10.000 
Zagreb . 
Otvaranje ponuda nije javno. 
  
8. OSTALO  
 
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Mario Mesaroš, tel.6285 205   
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti 
ponuditelju u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  
 
 
         PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
                      Zvonimir Šćurec. 
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