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1. OPĆI PODACI: 

1.1.  NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA 

STRANICA, ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: 

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, Ulica Viktora Šipeka 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE, OIB:15490794749 

Broj telefona: + 385 49 282 733, Broj telefaksa: + 385 49 282 940 

Internetska stranica: www.stubicketoplice.hr 

Adresa elektroničke pošte: pravnik@stubicketoplice.hr 

1.2. SLUŽBA ZA KONTAKT:  

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, tel.: 

+ 385 49 282 733. 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između Naručitelja i gospodarskih 

subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem elektroničke pošte. 

1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 25/2021. 

1.4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA ILI 

NAVOD DA TAKVI SUBJEKTI NE POSTOJE U TRENUTKU OBJAVE DOKUMENTACIJE O NABAVI: 

OPG Josip Beljak, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice 

Jurica Cesarec, vlasnik obrta „Birotehnika“ Zabok 

„Špiček“ obrt za vučnu službu i servis motornih vozila, vl. Miroslav Špiček, Igrišće 

ANADORA NEKRETNINE j.d.o.o. Stubičke Toplice 

1.5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: jednostavna nabava radova procijenjene vrijednosti do 

500.000,00 kuna. 

1.6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 495.000,00 HRK (bez PDV-a). 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE: 

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE: 

 Predmet nabave je modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. 

Postojeće nerazvrstane ceste su makadamski putevi prosječne širine 3 m sa velikim brojem 

ulegnuća i udarnih rupa. Na pojedinim dijelovima kolnička konstrukcija ne zadovoljava 

uvjetima stabilnosti. Poprečni nagibi trupa cesta ne zadovoljavaju pravilnu odvodnju 

oborinskih voda što uzrokuje dodatna oštećenja uslijed većih oborina. 

Pripremnim radovima započinju radovi na sanaciji. Obuhvaćaju sav rad na iskolčenju trase, 

održavanju točaka operativnog poligona i repera, sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz 

projekta na teren i obrnuto; postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka. 

Iskop površinskog sloja postojeće makadamske konstrukcije (koferi) obuhvaća iskop 

površinskog sloja, pretežno makadamskog, razvoz uduž trase s privremenim deponiranjem, te 

prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Debljina iskopa je do 0,30 m. Vrši se iskop 

cjelokupne prometnice. 

Poravnavanje i strojno struganje postojeće makadamske konstrukcije grejderom obuhvaća 

strojno struganje i poravnavanje postojeće prometnice prije iskopa kofera i nasipa kamenog 

materijala sa odvozom viška materijala na deponiju, uključivo valjanje i zbijanje posteljice. 

http://www.stubicketoplice.hr/
mailto:pravnik@stubicketoplice.hr
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Izvedba nove kolničke konstrukcije izvodi se na slijedeći način: 

Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivu podlogu – posteljicu sa Memin=40 MN/m² ugrađuje se 

kameni materijal 0-32 mm kao završni sloj prije asfaltiranja u debljini 20 cm, modula zbijenosti 

Memin=80 MN/m² na kolniku. Po potrebi na određenim mjestima prethodi ugradnja nosivog 

sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 0-60 mm kao tampon. 

Asfaltne slojeve kolnika čine: asfaltni nosivo-habajući sloj - AC16 base, BIT 50/70 na kolniku 

debljine d=6 cm uvaljano. 

Izrada bankina izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala širina 0,50 m 

prosječne debljine do 10 cm kamenim materijalom 0-32 mm sa završnim zbijanjem valjkom. 

2.3. KOLIČINA PREDMETA NABAVE: 

Predviđena količina predmeta nabave određuje se u troškovniku koji je sastavni dio ove 

Dokumentacije o nabavi. Naručitelj zbog objektivnih okolnosti ne može unaprijed odrediti točnu 

količinu. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene 

količine. 

2.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave u cijelosti su iskazani u stavkama opisanima u 

troškovniku, koji je prilog ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio. 

2.5. TROŠKOVNIK: 

Troškovnik  je u prilogu i sastavni je dio Dokumentacije o nabavi. Naručitelj prilaže troškovnik u 

nestandardiziranom obliku koji se može ispunjavati elektronički (.xls format).  

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku, ni na bilo koji način 

mijenjati sadržaj Troškovnika. 

Ponuditelj je dužan ispuniti Troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu) te 

izračuna ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene) kao i ukupnu cijenu ponude 

(zbroj ukupnih cijena svih stavki). Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijene 

svake stavke Troškovnika (jedinične i ukupne) moraju biti zaokružene na dvije decimale. 

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi 

besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku 

obvezan upisati iznos „0,00“. 

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi ili 

promijeni tekst, jedinicu mjere ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da njegova 

ponuda nije sukladna Dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj 

će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene. 

2.6. MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA: 

Općina Stubičke Toplice: dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica - Park Matije Gupca, Ul. Strmec Stubički 

od kbr. 28 do k.br. 28/h, i dio ulice Sljemenski put. 

2.7. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA: 

Predviđeni završetak radova je trideset (30) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. 

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem najkasnije 8 (osam) dana 
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prije uvođenja u posao obavijestiti odabranog ponuditelja. Uvođenjem u posao otvara se 

građevinski dnevnik i vodi se građevinska knjiga. 

Ponuditelj je prilikom potpisivanja ugovora dužan dostaviti terminski plan i financijski plan 

izvođenja radova. 

U slučaju prekoračenja roka završetka radova, zbog okolnosti za koje nijedna strana nije 

odgovorna, na primjer zbog vremenskih neprilika, ugovor će se izmijeniti sukladno odredbama ZJN 

2016, na način da će se sklopiti dodatak ugovora u kojem se produžuje rok izvršenja. 

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 

3.1.1. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave 

ako utvrdi da: 

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je 

član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske 

pravomoćnom presudom osuđena za: 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu 

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne 

novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 

71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

b) korupciju, na temelju 

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 

291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. 

(primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 

296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u 

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. 

(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito 

posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog 

zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

c) prijevaru, na temelju 

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. 

(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. 

(utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 

152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje 

za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) 

Kaznenog zakona 
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- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 

(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 

152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 

57/11., 77/11. i 143/12.) 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju 

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 

110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili 

 

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja 

je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja 

odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske 

pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove 

podtočke 3.1.1. i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima 

države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba 

državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) 

Direktive 2014/24/EU. 

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom 

postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz ove točke DoN. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz 

ove točke DoN iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim 

ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. 

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke DoN može 

javnom Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju 

pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Javni Naručitelj neće 

isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete 

mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u 

postupcima javne nabave nema pravo korištenja mogućnosti dokazivanja svoje pouzdanosti 

do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.  

Iznimno, javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je 

stečen razlog za isključenje iz ove točke DoN zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes 

kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša. 

Ova osnova za isključenje primjenjuje se i na svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja te 

na podugovaratelje i gospodarski subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja. 
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Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje za podugovaratelja, zatražiti će od 

gospodarskog subjekta da zamijeni tog podugovaratelja u roku od 5 dana od dana dostave 

obavijesti o obvezi zamjene podugovaratelja. 

3.1.2. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave 

ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i 

obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici 

Hrvatskoj, ili 

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako 

gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 

Iznimno, javni Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako 

mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda 

plaćanja. 

Iznimno, javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je 

stečen razlog za isključenje iz ove točke DoN zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes 

kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša. 

Ova osnova za isključenje primjenjuje se i na svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja te 

na podugovaratelje i gospodarski subjekt na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja. 

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje za podugovaratelja, zatražiti će od 

gospodarskog subjekta da zamijeni tog podugovaratelja, u roku od 5 dana od dana dostave 

obavijesti o obvezi zamjene podugovaratelja. 

     3.2. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE: 

3.2.1. Nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3.1.1. dokazuje se: 

− Izvatkom iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 

jednakovrijednim dokumentom nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog 

nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje 

da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016.  

− ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje prve ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 

251. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod 

prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom 

kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela 

u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin. 

Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za 

gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela 

ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 

3.2.2. Nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3.1.2. dokazuje se: 

− potvrdom porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 

252. stavka 1. ZJN 2016, 
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− ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje prve ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 

252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod 

prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom 

kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela 

u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 

državljanin. 

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI): 

4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI: 

Gospodarski subjekt mora biti pravno i poslovno sposoban. 

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar u državi njegova poslovnog nastana. 

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati 

svoju pravnu i poslovnu sposobnost, odnosno svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 

odgovarajući registar. 

4.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVE MINIMALNE RAZINE: 

4.2.1. POPIS UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA 

U svrhu zadovoljenja minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dokazati da 

je u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2021.) i tijekom pet godina koje prethode toj godini 

(2020., 2019., 2018., 2017., 2016.), uredno izvršio najmanje jedan, a najviše tri ugovora o radovima 

koji su isti ili slični predmetu nabave, a čija je pojedinačna vrijednost ako se radi o jednom ugovoru, 

odnosno zbrojena vrijednost ako se radi o tri ugovora, jednaka procijenjenoj vrijednosti predmetne 

nabave. 

Ponuditelj mora u svrhu dokazivanja izvršenja barem jednog ugovora koji je isti ili sličan predmetu 

nabave podnijeti popis značajnih ugovora o izvršenju radova. 

Popis radova sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i 

ishodu najvažnijih radova. Popis istih ili sličnih radova, osim opisa izvedenih radova, obavezno 

sadržava i: 

− naziv i sjedište druge ugovorne strane 

− naziv i sjedište izvođača radova (gospodarski subjekt ili gospodarski subjekti ako se radi o 

zajednici gospodarskih subjekata) 

− vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 

− datum izvršenja. 

4.2.2. IZJAVA O ALATIMA, POSTROJENJIMA ILI TEHNIČKOJ OPREMI KOJA JE NA 

 RASPOLAGANJU IZVOĐAČU RADOVA U SVRHU IZVRŠENJA UGOVORA 

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti: 

Gospodarski subjekt mora dokazati da će u svrhu izvršenja ugovora imati na raspolaganju 

najmanje sljedeće radne strojeve: 

− 1 kamion – kiper  

− 1 kombinirani rovokopač (kombinirka) 
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− 1  valjak, radne težine veće od 1.000  kg 

− 1 rezalica za asfalt 

− 1 vibro-ploča min. mase 80 kg 

− 1 stroj za ugradnju asfalta (finišer). 

 

Gospodarski subjekt može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu 

prirodu njihova međusobnog odnosa. U tom slučaju, gospodarski subjekt mora dokazati 

Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice prihvaćanjem obveze drugih 

subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na 

sposobnost članova zajednice gospodarskih subjekata ili drugih subjekata. 

4.3. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA: 

Profesionalnu sposobnost (t. 4.1.) mora dokazati svaki član zajednice gospodarskih subjekata. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na stručnu i tehničku sposobnost (t. 4.2.) 

članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom Dokumentacijom o nabavi i 

Zakonom o javnoj nabavi. 

4.4. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODABIR 

GOSPODARSKOG SUBJEKTA: 

4.4.1. UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI: 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. 

dokazuje se: 

➢ izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se 

vodi u državi članici njegova poslovnog nastana ili potvrdom o ovlaštenju ili članstvu u 

određenoj organizaciji u državi sjedišta gospodarskog subjekta. 

4.4.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI: 

Tehnička i stručna sposobnost iz točke 4.2. dokazuje se: 

➢ popisom značajnih ugovora o izvršenju radova. Popis radova sadržava ili mu se 
prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih 
radova. Popis istih ili sličnih radova, osim opisa izvedenih radova, obavezno sadržava i: 

− naziv i sjedište druge ugovorne strane 

− naziv i sjedište izvođača radova (gospodarski subjekt ili gospodarski subjekti 
ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata) 

− vrijednost izvedenih radova bez PDV-a 

− datum izvršenja. 
 

Tehnička i stručna sposobnost iz točke 4.3. dokazuje se: 
➢ pisanom izjavom iz koje mora biti  razvidno da će sve navedeno u ovoj točki 4.3. DoN-

a biti na raspolaganju izvođaču radova u svrhu izvršenja ugovora.  
Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe ponuditelja. 
Uz pisanu izjavu dužni su priložiti: 
- presliku važeće prometne dozvole. 

 
Gospodarski subjekt može se u ovom postupku javne nabave, radi dokazivanja da ispunjava 

uvjet tehničke i stručne sposobnosti, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na 

pravu prirodu njihovog međusobnog odnosa. U tom slučaju, gospodarski subjekt mora 
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dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora. U tu 

svrhu, gospodarski subjekt će dostaviti: 

➢ izjavu drugog gospodarskog subjekta, na čiju sposobnost se oslanja, da će svoje resurse 

staviti na raspolaganje za izvršenje ugovora ili 

➢ ugovor o poslovnoj suradnji između gospodarskog subjekta/zajednice gospodarskih 

subjekata i drugog subjekta na čiju sposobnost se oslanja/ju iz kojeg proizlazi da će taj drugi 

subjekt staviti na raspolaganje svoje resurse za izvršenje ugovora. 

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na tehničku i stručnu sposobnost članova 

zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim ovom Dokumentacijom o nabavi i 

Zakonom o javnoj nabavi. 

 

OBRAZLOŽENJE: Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj 

se osigurava da će gospodarski subjekt biti tehnički i stručno sposoban izvršiti predmet nabave 

sukladno traženim tehničkim zahtjevima i rokovima, te gospodarski subjekt dokazuje 

primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će (ukoliko bude izabran) izvesti radove kvalitetno, 

stručno, pravovremeno i profesionalno. 

 

5. PODACI O PONUDI: 

5.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE: 

5.1.1. SADRŽAJ PONUDE: 

Ponuda sadrži najmanje: 

➢ popunjeni ponudbeni list, 

➢ popunjeni troškovnik, 

➢ jamstvo za ozbiljnost ponude (ili dokaz o uplati novčanog pologa), 

➢ dokumente sukladno t. 3. i 4. Dokumentacije o nabavi, 

➢ parafiran prijedlog ugovora, kao znak suglasnosti s istim. 

5.2. NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE: 

Ponuda i svi njezini dijelovi se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko original 

dokumenta nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, obvezno se prilaže i prijevod 

ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen. Prijevod dokumenta osigurava 

ponuditelj o svom trošku. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja: 

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, VIKTORA ŠIPEKA 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE. 

Naziv i adresa ponuditelja/zajednice ponuditelja 

OIB/nacionalni identifikacijski broj ponuditelja/članova zajednice ponuditelja 

 

Predmet nabave: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE 

Evidencijski broj nabave: 25/2021 

„NE OTVARAJ“ 

 

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 

Viktora Šipeka 16 

49244 STUBIČKE TOPLICE 
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Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda uz obveznu naznaku 

da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje 

dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, uz obveznu naznaku da 

se radi o odustajanju od ponude. 

Ponuditelj ne smije mijenjati ili dopunjavati tekst Dokumentacije za nabavu pri izradi ponude. 

U slučaju da omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno u ovoj Dokumentaciji, 

naručitelj ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda otvori prije roka. 

Naručitelj ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda izgubi prilikom dostave. 

Ponuditelj sam snosi troškove izrade ponude. 

5.3.  NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE: 

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. 

Gospodarski subjekt iskazuje jedinične i ukupnu cijenu u kunama bez PDV-a te s PDV-om u obrascu 

Troškovnika na mjestima koja su za to predviđena. Gospodarski subjekt mora iskazati cijenu (cijenu 

u apsolutnom iznosu) za cjelokupni predmet nabave u kunama bez PDV-a koji se iskazuje zasebno 

iza cijene ponude te ukupnu cijenu ponude koju čini cijena ponude s porezom na dodanu 

vrijednost, a na Ponudbenom listu na obrascu EOJN RH.  

Ako gospodarski subjekt  ili podugovaratelj nije u sustavu PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto 

predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 

predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja 

se prazno. 

Gospodarski subjekti su obvezni popuniti sve jedinične cijene i stavke Troškovnika. Jedinične cijene 

iskazuju se bez PDV-a. 

Sve cijene moraju biti zaokružene na dvije decimale. 

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. 

Ako ponuditelj ne ispuni Troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi ili 

promijeni tekst, jedinicu mjere ili količine navedene u Troškovniku, smatrat će se da njegova 

ponuda nije sukladna Dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj 

će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene. 

Naručitelj uspoređuje cijene ponude sa porezom na dodanu vrijednost. 

5.4. VALUTA PONUDE: 

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama (HRK). 

5.5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 
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5.6. ROK VALJANOSTI PONUDE: 

Rok valjanosti ponude, kao i jamstva za ozbiljnost ponude, mora biti najmanje 60 dana od isteka 

roka za dostavu ponuda. 

5.7. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 

Rok za dostavu ponude je 24. ožujka 2021. godine do 10:00 sati. Ponuda mora biti zaprimljena kod 

naručitelja do navedenoga roka, bez obzira na način dostave. 

6. OSTALE ODREDBE: 

6.1. PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE 

Svi ponuditelji imaju obvezu obići i upoznati se s mjestom izvođenja radova, detaljno pregledati 

mjesto izvođenja radova i okolicu, upoznati se sa postojećim prilaznim prometnicama i svim bitnim 

elementima koji imaju utjecaj na izvođenje radova i podnošenja ponude. Ponuditelji na svoj trošak 

vrše pregled građevine i upoznaju se s lokacijom na kojoj se planira gradnja zbog ocjene njezinog 

građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i 

mogućnosti pristupa, mogućnost zauzimanja javne površine, i sl. kako bi za sebe i na vlastitu 

odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude. Predajom ponude 

smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije. 

6.2. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA): 

Ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskih 

subjekata dužan je samostalno dokazati da ne postoje osnove za isključenje te svoju pravnu i 

poslovnu sposobnost, a članovi zajednice zajednički dokazuju propisane uvjete tehničke i stručne 

sposobnosti za izvršenje ugovora o nabavi. 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude/uredno izvršenje ugovora 

treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost 

ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice ponuditelja bez obzira na to koji od 

članova zajednice ponuditelja dostavlja jamstvo u sklopu ponude. Odgovornosti članova zajednice 

ponuditelja je solidarna. 

6.3. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA, AKO SU TRAŽENA TE NAVOD DA GOSPODARSKI 

SUBJEKT MOŽE DATI NOVČANI POLOG U TRAŽENIM IZNOSU I ŽIRO-RAČUN (IBAN) 

NARUČITELJA: 

6.3.1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE: 

Naručitelj zahtijeva da ponuditelj dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja 

ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih 

dokumenata, neprihvaćanja ispravka računske pogreške, odbijanja potpisivanja ugovora o 

javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. 

Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena 

(solemnizirana) kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju 

bjanko zadužnice ili Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim 

zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima 

i iznosi 3% procijenjene vrijednosti nabave, odnosno 14.850,00 kuna. 

Trajanje jamstva određuje se sukladno roku valjanosti ponude (ili duže). Ako tijekom postupka 

javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će 
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zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, te dati ponuditelju 

rok od 5 dana za dostavu istog. 

Ponuditelj može umjesto tražene zadužnice ili bjanko zadužnice dati novčani polog u istom 

iznosu. Novčani polog uplaćuje se na žiro račun Općine Stubičke Toplice 

IBAN:HR4423600001842200007, SWIFT CODE ZABAHR2X kod Zagrebačke banke d.d. pozivom 

na broj odobrenja: 7242-OIB, model HR68, uz naznaku: „jamstvo za ozbiljnost ponude – Ev. br. 

25/2021“. Novčani polog mora biti uplaćen i vidljiv na računu Naručitelja do isteka roka za 

dostavu ponuda. 

U slučaju kad ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost 

ponude, u cijelosti, može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja. 

Jamstvo se dostavlja u izvorniku. 

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi 

na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan 

i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se 

nalaziti podaci o svim članovima zajednice ponuditelja bez obzira na to koji od članova 

zajednice ponuditelja dostavlja jamstvo u sklopu ponude. 

6.3.2. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA: 

Naručitelj zahtijeva da odabrani ponuditelj dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora, za 

svaku od grupa predmeta nabave, za slučaj povrede ugovornih obveza, najkasnije u roku od 7 

dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a u kraćem roku ukoliko istječe rok važenja 

jamstva za ozbiljnost ponude, osim ako sam odabrani ponuditelj ne produži jamstvo za 

ozbiljnost ponude. 

Jamstvo se dostavlja u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice potvrđene (solemnizirane) kod 

javnog bilježnika i popunjene u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ili 

Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama 

po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, na iznos od 10% od 

vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost. 

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, 

u cijelosti, može dostaviti bilo koji član iz zajednice ponuditelja. 

U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u zadanom roku, javni 

Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude. 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedene primopredaje. 

Jamstvo se dostavlja u izvorniku. 

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi 

na uvezivanje od strane javnog bilježnika ili ovlaštenog sudskog tumača. 

Ponuditelj može umjesto zadužnice ili bjanko zadužnice dati novčani polog u istom iznosu, na 

račun Naručitelja naveden u točki 7.6.1. ove Dokumentacije o nabavi. 
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6.4. DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA: 

Otvaranje ponuda održat će se odmah po isteku roka za dostavu ponuda, odnosno dana 24. 

ožujka 2021. godine u 10:00 sati, u Općini Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. 

Otvaranje ponuda nije javno. 

6.5. URADCI ILI DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA NABAVE VRATITI 

PONUDITELJIMA: 

Nakon završetka postupka nabave, neodabranim ponuditeljima se vraća jamstvo za ozbiljnost 

ponude. Odabranom ponuditelju se jamstvo za ozbiljnost ponude vraća kad dostavi jamstvo za 

uredno izvršenje ugovora. 

6.6. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA: 

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o 

gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 

uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 i 118/18); Zakonu o komori arhitekata i komorama 

inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15 i 114/18); pravilima 

struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave. 

 

Odabrani ponuditelj je obvezan tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi pridržavati se 

primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne 

ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, 

socijalnog i radnog prava navedenim u ESPD obrascu XI. ZJN2016. 

 

U svom radu odabrani ponuditelj je u obvezi izvesti ugovoreni predmet nabave sukladno kvaliteti, 

karakteristikama, pojedinačnima cijenama i količinama navedenim u ponudi, popunjenim 

troškovnikom i uvjetima iz dokumentacije o nabavi, koji svi čine sastavni dio Ugovora o javnoj 

nabavi. 

 

Izvođač sam osigurava priključke vode, struje, telefona i druge priključke za potrebe izvršenja 

ugovora te sam snosi nastale režijske troškove. Na gradilištu je potrebno  osigurati zaštitu površina 

koje su predmet radova. 

 

Izvođač mora zatražiti i dobiti suglasnost od vlasnika okolnih nekretnina ukoliko će ih zauzeti u 

vrijeme izvršenja posla. Eventualne troškove zauzeća okolnih nekretnina snosi Isporučitelj. 

Isporučitelj sam osigurava privremenu deponiju za odlaganje otpadnog materijala. 

 

Za svaki dan prekoračenja roka izvođenja iz točke 2.8. ove Dokumentacije koji nastane krivnjom 

ugovaratelja, naručitelj će zaračunati ugovaratelju ugovornu kaznu u visini od 2 ‰ (dva promila) 

od ugovorene cijene. Ugovorna kazna u cijelosti može iznositi maksimalno 10 % (deset posto) od 

ugovorene cijene. 

 

Ukoliko posebni i ostali uvjeti nisu ispunjeni tijekom izvršenja ugovora koji su predmet nabave, 

naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

Ukoliko je ugovaratelj stranac, njegovi zakonski zastupnici i/ili osobe zadužene za kontakt s 

naručiteljem i/ili traženi stručnjaci  moraju se pridržavati važećih zakona i propisa koji reguliraju 
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rad i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj (Zakon o strancima „Narodne novine“, br. 130/11, 

74/13, 69/17 ,46/18, 66/19 i 53/20.) Isti moraju osigurati stalnu uslugu prevođenja na hrvatski jezik 

o svom trošku, ukoliko ne poznaju hrvatski jezik. 

6.7. NAVOD O PRIMJENI TRGOVAČKIH OBIČAJA (UZANCI): 

Na sva pitanja koja nisu uređena Ugovorom o izvođenju radova uz odredbe ZJN 2016, primjenjuju se 

odredbe Zakona o obveznim odnosima, trgovački običaji i drugi pozitivni propisi Republike Hrvatske. 

6.8. PODACI O TIJELIMA OD KOJIH PONUDITELJ MOŽE DOBITI PRAVOVALJANU INFORMACIJU 

O OBVEZAMA KOJE SE ODNOSE NA POREZE, ZAŠTITU OKOLIŠA, ODREDBE O ZAŠTITI 

RADNOG MJESTA I RADNE UVJETE KOJE SU NA SNAZI U PODRUČJU NA KOJME ĆE SE 

IZVODITI RADOVI ILI PRUŽATI USLUGE I KOJE ĆE BITI PRIMJENJIVE NA RADOVE KOJI SE 

IZVODE ILI NA USLUGE KOJE ĆE SE PRUŽATI ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: 

Podaci o tijelima od kojih ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose 

na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnog mjesta i radne uvjete, koje su na snazi u području 

na kojem će se izvoditi radovi i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode: Jedinstvena kontaktna 

točka u Hrvatskoj: http://psc.hr, Centar unutarnjeg tržišta EU: www.cut.hr 

6.9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU: 

Rok za donošenje odluke o odabiru je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

6.10. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: 

Naručitelj prihvaća e-račun. Ponuditelj je obvezan od 1. srpnja 2019. g. prema naručitelju poslati 

isključivo e-račun. 

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po 
nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. 

Izvedene i ovjerene radove Izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane 
situacije. 

Privremene i okončanu situaciju Izvođač ispostavlja u 6 (šest) primjeraka do 10-og u mjesecu za radove 
izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjeravaju nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) 
dana od dana primitka. 

Naručitelj je dužan ovjeriti privremene situacije u roku od 15 (petnaest) dana, a okončanu u roku 30 

(trideset) dana od zaprimanja situacije. 

Naručitelj će izvođaču platiti izvedene radove prema ovjerenim situacijama u roku do 30 (trideset) 

dana od dana ovjere situacija (privremene/okončane) od strane Naručitelja. 

U slučaju da je dio ugovorenih radova izvoditelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi neposredno 

plaćaju podugovaratelju, izvođač radova mora svojoj situaciji obvezno priložiti račune, odnosno 

situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio. 

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja. 

6.11. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA: 

 

Tajnost podataka: 

http://psc.hr/
http://www.cut.hr/
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Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta 

određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke 

ponuda. 

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na 

temelju koje su ti podaci označeni tajnima. 

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s 

kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema 

posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom. 

Izmjene ugovora: 

Rok završetka ugovornih obveza iz točke 2.8. Dokumentacije o nabavi može se iznimno produljiti, i to: 

a) u slučajevima u kojima je Ugovaratelj zbog više sile ili drugog događaja koji ima značenje 

promijenjenih okolnosti, koje nije uzrokovao Ugovaratelj, nastalih nakon sklapanja Ugovora, koje se 

nisu mogle predvidjeti, bio spriječen izvoditi radove prema vremenskom planu; 

b) ako Naručitelj, odnosno Nadzorni inženjer, izda nalog o obustavi radova koja nije uzrokovana 

krivnjom Ugovaratelja, za broj dana koji odgovara trajanju obustave; 

c) ako nastupi neki od uzroka kašnjenja koji daje pravo Ugovaratelju na produljenje roka za izvršenje 

obveza prema bilo kojem članku Ugovora; 

d) zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara. 

Zahtjev za produljenje roka za izvršenje obveza podnosi se Nadzornom inženjeru odmah po nastanku 

okolnosti na kojima se temelji zahtjev. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti na kojima se on temelji 

te dostaviti dokaze takvih navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani vremenski plan iz kojeg je vidljiv 

novi rok završetka radova. U slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora. 

Cijena ponude, odnosno jedinične cijene navedene u ponudbenom troškovniku temeljem kojih je 

određena ukupna cijena ponude, nepromjenjivi su za vrijeme trajanja ugovora. 

Iznimno, Ugovaratelj može zahtijevati izmjenu ugovorene cijene temeljem članka 627. Zakona o 

obveznim odnosima, a Naručitelj temeljem članka 629. Zakona o obveznim odnosima. 

Sve izmjene i dopune ugovora, biti će uređene dodatkom osnovnog ugovora, potpisane i ovjerene na 

isti način kao i osnovni Ugovor. 

Računanje rokova: 

Sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi računanje rokova izražava se u kalendarskim danima. 

7. DATUM OBJAVE NA www.stubicketoplice.hr: 18. ožujak 2021. g. 

 

ZA NARUČITELJA: 

Povjerenstvo koje provodi postupak nabave 

http://www.stubicketoplice.hr/

