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REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA KARLOVAČKA 

OPĆINA SABORSKO 

OIB: 97869213325 

 

KLASA: 300-01/15-01/3 

UR.BROJ: 2133/15-03/07-15-1 

Saborsko, 29. lipanj 2015.godine  
 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  

U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE  

  

1. JAVNI NARUČITELJ:  

 Naziv:                             OPĆINA SABORSKO 

 Sjedište:                           Saborsko, Senj 44 

 OIB:        97869213325 

 Tel. /faks:      047/801-602  

 Internetska adresa:                      www.saborsko.hr  

 Adresa e-pošte:     opcina-saborsko1@ka.htnet.hr  

  

2. PREDMET NABAVE : 

Modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj općine Saborsko- obnova i asfaltiranje 

cesta na području općine Saborsko 

  

3. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  

160.000,00 kn (s PDV-om) 

  

4. NAČIN PLAĆANJA:  

Obveza plaćanja prema izvršitelju usluge počinje teći s datumom ovjere računa za isporučenu 

uslugu. Plaćanje će se izvršiti za svaku pojedinu fazu izrade, u roku od 30 dana. Avansno 

plaćanje je isključeno. Način plaćanja – obročno.  

   

5. KRITERIJ ZA ODABIR:  

Najniža cijena uz ispunjenje svih uvjeta iz poziva.  

  

6. IZRADA PONUDE:  

Ponuditelji moraju dostaviti ponudu. Sve radove potrebno je izvesti prema opisu u Troškovniku 

radova koji se nalazi u prilogu ovoj dokumentaciji. Ponuđeni radovi moraju u cijelosti 

zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike i normative u građenju. 

 

Kod svih radova uvjetuje se izvođaču upotreba kvalitetnog materijala predviđenog standardnim 

materijalima kao i upotreba stručne radne snage. 

 

U jedinične cijene svih stavki iz troškovnika potrebno je uključiti sve troškove nabave, 

transporta, ugradnje materijala, kao i sav potreban rad i pomoćne radnje, te osnovni i pomoćni 

materijal što je potrebno za postizanje potpune gotovosti. 

Radove treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu. 

http://www.brtonigla-verteneglio.hr/
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7. OPIS PREDMETA NABAVE:  

MODERNIZACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE 

SABORSKO- obnova i asfaltiranje cesta na području općine Saborsko prema troškovniku (sve 

u prilogu ovoj dokumentaciji). Dužina dionice je 400 metara, širina kolnika 2,50 metara; širina 

bankine 0,50 metara  

 

8. ROKOVI  IZRADE:  

          Rok izvođenja radova je 40 radnih dana od dana uvođenja u posao. 

 

  

9. KOLIČINA PREDMETA NABAVE:   

Modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj općine Saborsko - obnova i asfaltiranje 

cesta na području općine Saborsko prema troškovniku (sve u prilogu ovoj dokumentaciji). 

 

10. JAMSTVO  

       Ponuditelj je dužan ponudi priložiti Jamstvo za uredno izvršenje ugovora i za otklanjanje      

       nedostataka u jamstvenom roku:  

- izjavu ponuditelja da će prilikom potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnicu kao  jamstvo na 

iznos od 10.000,00 kuna,  radi osiguranja urednog izvršenja obveza po ugovoru i za otklanjanje 

nedostataka u jamstvenom roku. Umjesto dostave bjanko zadužnice moguća je uplata 

novčanog pologa na poslovni račun naručitelja.  

  
11. DOKAZ O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA  

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar  

države sjedišta natjecatelja. Kao dokaz svog upisa u smislu ove točke ponuditelj je dužan  

priložiti odgovarajući izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar  

države sjedišta ponuditelja, a ako se takav izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, tada  

ponuditelj dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti  

stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave poziva.  

 

        12.ZAJEDNICA PONUDITELJA  

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja dužni su dostaviti izjavu o  

zajedničkoj ponudi.  

Izjava o zajedničkoj ponudi sadrži:  

- naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude,   

- naziv i sjedište nositelja ponude,   

- ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude 

- ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpise          

             svih članova zajednice ponuditelja.   

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna, te ponuditelji moraju dati izjavu o  

solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja. (forma izjave nije propisana u smislu obrasca  

kao podloge ovom Dokumentacijom)  

  

        13.ODREDBE O PODIZVODITELJIMA  

Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio  

ugovor o izvođenju radova, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno  

povezani s predmetom nabave.  
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Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o izvođenju usluga dati u podugovor  

jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti slijedeće podatke :  

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 

gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i  

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u 

podugovor.  

 

Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za usluge koje će pružiti podizvoditelj, naručitelj 

neposredno plaća podizvoditelju. Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune 

svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja 

ugovora o izvođenju usluga mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora koji je dao u 

podugovor samo uz pristanak naručitelja.  Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na 

odgovornost ponuditelja na izvršenje ugovora.  

 

         14. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:  

             Ponuditelj podnosi svoju ponudu o vlastitom trošku bez prava potraživanja nadoknade od 

            Naručitelja po bilo kojoj osnovi;  

Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici. 

Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude. Na omotnici treba 

navesti adresu: Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko i u donjem desnom kutu omotnice 

treba biti naznaka “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NADMETANJE“ – (MODERNIZACIJA 

PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE SABORSKO).  

Na omotnici treba navesti potpuni naziv i adresu ponuditelja radi evidencije prispjelih ponuda 

odnosno u slučaju  zakašnjele ponude kako bi se mogla neotvorena vratiti ponuditelju.  

Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, Naručitelj ne snosi 

nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.  

 

        15. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:  

 07. srpanj 2015. godine do 11:00 sati.  

  

         16. ROK VALJANOSTI PONUDE:  

 60 dana  

 

         17. ROK IZVRŠENJA:   

Posao se smatra završen nakon predaje sveukupne dokumentacije specificirane u točki 9. ovog 

Poziva.  

 

        18. MJESTO DOSTAVE PONUDE:  

Općina Saborsko, Senj 44, Saborsko 

  

        19. OTVARANJE PONUDA:  

Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda  

  

         20. OSTALO:  

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba Martina Božičević, mag.oec., tel: 047/801-

602,  e-mail: martina@opcina-saborsko.hr   

         

         21. OBAVIJEST O REZULTATIMA:  

Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima u roku od 15 

dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.  

  

Jedinstveni upravni odjel  

Općine Saborsko   
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T R O Š K O V N I K 

      

INVESTITOR: OPĆINA SABORSKO, SENJ 44,47306 SABORSKO 

Predmet:  Modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj općine Saborsko- obnova i asfaltiranje 

cesta na području općine Saborsko 

        sveukupna dužina dionica: 400,00 m   

        širina kolnika: 2,50 m   

        širina bankine: 0,50 m   

      

      

Red. 
broj 

Opis radova 
Jed. 

mjere 
 Količina  

 Jed. 
cijena (kn)  

 Ukupni iznos 
(kn)  

1. Planiranje, eventualno skidanje i razastiranje 
kamenog materijala. m²     

2. Dobava i ugradnja drobljenog kamenog 
materijala granulacije 0-60 mm za izradu 
tampona u sloju debljine 30 cm potrebne 
zbijenosti u uvaljanom stanju. m³     

3. Rezanje postojećeg asfalta motornom 
rezačicom debljine asfaltnog sloja do 10 cm. m′     

4. Izrada, dobava i ugradnja asfalta tipa BNHS 16 
u sloju debljine 7 cm u uvaljanom stanju.  m²     

5. Izrada bankina od mješanog zemljano kamenog 
materijala granulacije 0-30 mm u debljini sloja 
izvedenog asfalta. m′    

UKUPNO:        

PDV 25%:        

SVEUKUPNO:        

      

      

      

 Ponuditelj:         

  (naziv i adresa) 

      

      

           

(mjesto i datum) 
  (potpis i pečat odgovorne osobe 

ponuditelja)  

 


