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VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. 
 

OPIS PREDMETA NABAVE  

Uređenje nogostupa, obnova drvoreda i javne rasvjete desnog nogostupa Draškovićeve ulice 
gledajući od križanja s ulicom Pavleka Miškine do kraja ravnine. 
zbog dotrajalosti, obnavlja se postojeća pješačko biciklistička staza (asfaltiranje) i drvored (rušenje 
postojećeg, vađenje panjevai  sadnja novog drvoreda)  te javna rasvjeta (13 stupova s led rasvjetom) 
desnog nogostupa Draškovićeve ulice. 
 
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK 

Tehničke specifikacije i Opći uvjeti izvođenja radova sastavni su dio Troškovnika i projektne 
dokumentacije Naručitelja.  
Ponuditelji su ih obvezni pažljivo proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima Naručitelja te sukladno 
napomenama i traženim uvjetima dostaviti ponudu. 
 
 
OSNOVE ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA 
 
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da: 
A) 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.) 
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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 
– 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 
 
B) 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) ovoga stavka 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. 
 
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju 
dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na 
postojanje relevantne osnove za isključenje. 
 
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 
- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade 
štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti 
u vezi s kaznenim djelom ili propustom, 
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih 
kaznenih djela ili propusta. 
 
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti 
kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 
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 ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove 
mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.  
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje 
iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom 
presudom nije određeno drukčije.  
 
 
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave ako utvrdi da 
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje: 
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 
subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. 
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Iznimno od navedenog, javni naručitelj neće isključiti gospodarski subjekt iz postupka javne nabave 
ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda 
plaćanja. 
 
OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA  
 
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je nad gospodarskim 
subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku 
likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s 
vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi 
iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima. 
 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE 
 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti okolnosti gospodarski subjekt u ponudi 
dostavlja: 
 
 1.   ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. 
Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama, za sve 
gospodarske subjekte u ponudi. 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja nepostojanja navedenih 
osnova za isključenje gospodarskog subjekta: 
 
- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 
jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje 
navedene osnove za isključenje. 
 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin 
ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, 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. 
 
 
 
2. ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s 
plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje), za sve gospodarske subjekte u 
ponudi. 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja nepostojanja navedenih 
osnova za isključenje gospodarskog subjekta: 
 
- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog 
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 
 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne 
obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod 
prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod 
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nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
 
 
3. ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s 
insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore 
navedenu osnovu za isključenje), za sve gospodarske subjekte u ponudi. 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a a sve radi dokazivanja nepostojanja navedenih 
osnova za isključenje gospodarskog subjekta: 
 
- izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za 
isključenje. 
 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne 
obuhvaćaju sve okolnosti, 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. 
 
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 
 
 
KRITERIJI ZA ODABIR GS-A 
 
U ovom otvorenom postupku javne nabave ponuditelji moraju dokazati sposobnost za obavljanje 
profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost. 
 
Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti  
 
Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi 
njegova poslovnog nastana.  
 
 
Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine 
 
Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da nije bio u blokadi posljednjih 6 (šest) 
mjeseci i to ne više od sedam dana neprekidno i ne više od 15 (petnaest dana) ukupno te da nema 
evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Procjena je Naručitelja da blokada 
računa Ponuditelja može ugroziti njegovu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje 
nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta 
nabave. 
 
Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine 
 
Javni naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da 
gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje 
ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski 
subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih 
ugovora. 
 

A) Popis radova: Ponuditelj mora u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 
pet godina koje prethode toj godini imati izvršenje istih ili sličnih ugovora kao što je predmet 
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nabave, time da se najmanje jedan ugovor treba odnositi na izvedbu javne rasvjete sa led 
svjetiljkama u minimalnoj vrijednosti od 200.000,00 kn bez PDV-a, najmanje jedan ugovor 
na izvedbu nogostupa sa biciklističkom stazom u minimalnoj vrijednosti od 300.000,00 
kn bez PDV-a i najmanje jedan ugovor na radove uklanjanja postojećeg drvoreda i sadnje 
novog u minimalnoj vrijednosti od 300.000,00 kn bez PDV-a ili jedan ugovor koji se 
onosi na sve navedene radove te je u minimalnoj vrijednosti od 800.000,00 kuna bez 
PDV-a. 

B) Obrazovne i stručne kvalifikacije:  
Gospodarski subjekt,  s obzirom na obujam i složenost radova koji su predmet nabave, treba 
raspolagati s minimalno dvije stručne osobe za obavljanje poslova  hortikulturnih radova i to 
sa: 
Dva dipl. ing. agronomije – vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža  
- Stručno osposobljeni djelatnici moraju bit osposobljena za obavljanje poslova u vezi 
predmeta nabave, te je potrebno priložiti dokaz o kvalifikaciji osobe (diploma odgovarajućeg 
fakulteta).  

 
UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA  
 
 Svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebni ESPD obrazac. 
 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODABIR 
GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
 
Gospodarski subjekt kao dokaz ispunjavanja uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne 
djelatnosti u ponudi dostavlja: 
 
· ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje 
profesionalne djelatnosti: točka 1), za ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja. 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta: 
 
- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi 
članici njegova poslovnog nastana 
 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne 
obuhvaćaju sve okolnosti, 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. 
 
Gospodarski subjekt kao dokaz ispunjavanja uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti i 
njihove minimalne razine u ponudi dostavlja: 
 
· ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: 
točka 6) 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta: 
 
- BON-2 ili SOL-2 ili druga odgovarajuća isprava od banke ili druge financijske institucije kod koje se 
vodi glavni račun 
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Gospodarski subjekt kao dokaz ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti i njihove 
minimalne razine u ponudi dostavlja: 
 
 
A) ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 
sposobnost: točka 1a) 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta: 
 
- Popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 

pet godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne 
strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. 

 
B) ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna 
sposobnost: točka 6) 
 
Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, može od ponuditelja koji je 
podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta: 
- Za svakog je potrebno priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje traženog posla 
u vidu uvjerenja o potrebnom završenom stupnju obrazovanja (preslike diploma o završenom 
studiju kojima se potvrđuje obrazovna kvalifikacija stručnjaka). 
 
 
UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISILMA ILI 
STRUČNIM PRAVILIMA  
 
Ugovaratelj je, za cijelo vrijeme izvođenja radova, u obvezi osigurati: 

• da je gospodarski subjekt koji će graditi ili izvoditi radove na građevini registriran za obavljanje 
djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova te; 

• da gospodarski subjekt, koji obavlja djelatnost građenja ima zaposlenog minimalno jednog 
ovlaštenog voditelja građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje. 

Strane osobe ovaj uvjet ispunjavaju sukladno Glavi VIII. Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje.    
 
Ugovaratelj je dužan na pisani zahtjev naručitelja, prije sklapanja ugovora, dostaviti dokaze (potvrde, 
rješenja, suglasnosti ili drugi važeći dokument izdan od strane nadležnog tijela), kojima se dokazuje 
ispunjavanje gore navedenih uvjeta. 
 
Ukoliko uvjeti nisu ispunjeni u trenutku uvođenja u posao i tijekom izvođenja radova, ili dokazi nisu 
dostavljeni u određenom roku, naručitelj će raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora. 
 
Prema Zakonu o javnoj nabavi određeni gospodarski subjekt tijekom izvršenja ugovora o javnoj 
nabavi može sudjelovati kao samostalni ponuditelj, kao član zajednice ponuditelja ili kao 
podugovaratelj odabranog ponuditelja.  
Slijedom navedenog uvjete iz ove točke dokumentacije o nabavi može osigurati ugovaratelj, kao 
samostalni ponuditelj, sa članom iz zajednice ponuditelja u slučaju zajedničke ponude i 
podugovarateljem. 
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