
 1

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD HVAR 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 602-03/14-01/01 
URBROJ: 2128/01- 01/01-14- 
Hvar, 06. lipnja 2014. godine 
 
 
 

URBING d. o. o.  
21450 Hvar, Burak bb 

      OIB: 79665720872 
      N/p – direktor Žarko Dadić, dipl. ing. gr. 

 
 

ARHITEKT – SPLIT d. o. o.  
21000 Split, Karamanova 1 
OIB: 23036988540 
N/p – direktor Nikola Ivančević, dipl.ing. arh.  
 
 
STUDIO CRTA d. o. o. 
10000 Zagreb, Medvedgradska 22 
OIB: 87112159277 
N/p–direktor Danijel Marasović, dipl. ing. arh.  

 
 
 

Na temelju članka 6. stavak 3. Odluke o provedbi postupka javne nabave 
bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/14), dostavlja se  

 
 

 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
(ponovni postupak po drugi put)  

 
Poštovani,  
 

Odlukom o poništenju postupka bagatelne nabave, KLASA: 602-03/14-01/01, 
URBROJ: 2128/01-01/01-14-14 od 14. travnja 2014. godine, Gradonačelnik Grada 
Hvara, kao odgovorna osoba javnog naručitelja, poništio  je postupak bagatelne 
nabave po drugi put, proveden po predmetu nabave: „Izrada glavnog projekta za 
Srednju školu Hvar“ iz razloga što u ostavljenom roku nije pristigla niti jedna valjana 
ponuda.  

 
Slijedom navedenog provodi se ponovni postupak  temeljem Odluke o 

provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti,  internog akta Grada Hvara, 
kao javnog naručitelja.   
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Pozivom na  naprijed citiranu Odluku utvrđuje se: 
 

1. naziv javnog naručitelja: GRAD HVAR, 21450 Hvar, Milana Kukurina broj 2,  
                                             OIB: 01250166084 
                                                                                                          
                                         
2.   kontakt osoba: Suada Bićanić, dipl. iur. 

 
3 predmet nabave: Izrada Glavnog projekta za Srednju školu Hvar 
P r o j e k t n i  z a d a t a k: 
Projektnim zadatkom utvrđuju se prostorne potrebe kod projektiranja Srednje 
škole Hvar u Hvaru. 
Glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa PPU Grada Hvara („Službeni glasnik 
Grada Hvara“, broj: 2/07)  
OSNOVNI ZAHTJEVI 
Gradnja nove Srednje škole predviđena je u skladu sa člankom 13. PPU Grada 
Hvara, u neposrednoj blizini sa postojećom školom na građevnim česticama čest. 
zem. 3839 i čest. zem. 3835/2 k. o. Hvar, ukupne površine  cca. 2.800m2. 
Namjena zone gradnje u skladu sa PPU Grada Hvara - nalazi se u mješovitoj 
namjeni naselja.  
Novu građevinu potrebno je projektirati u skladu sa PPU-om Grada Hvara a 
posebno sa člancima 61., 62. i 69. istoga, te  u skladu sa Pravilnikom o osiguranju 
pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom  i smanjenje pokretljivosti 
(„Narodne novine“, broj: 151/05). 
Bruto izgrađenost parcele građevina društvene djelatnosti iznosi najviše 40%; 
visina građevina društvene djelatnosti ne može biti veća od E=Po+P+2, te je 
udaljenost građevina društvene namjene od granica parcele minimalno  5,0m, a 
sama parcela na minimalno 20% površine mora imati planirane zelene površine, 
sport i rekreaciju te dječja igrališta.  
PROSTORNI ZAHTJEVI 
Ovim projektnim zadatkom daju se prostorni parametri za gradnju Srednje škole. 
Srednja škola bi u jednoj smjeni imala 140 učenika, odnosno ukupno 240 učenika 
u obje smjene. Pretpostavka je da će na području Grada Hvara 2015. godine 
živjeti 4.500 – 5.000 stanovnika te da je potrebna škola za djecu srednjoškolske 
dobi, a koja iznosi 5% od ukupnog broja stanovnika.  
Projektom je potrebno predvidjeti dovoljan broj učionica, izdvojene učionice za 
društvenu grupu predmeta sa pripadajućim kabinetima, izdvojene učionice za 
prirodnu grupu predmeta sa potrebnim praktikumima, te učionicu za stručne 
predmete. Također je potrebno predvidjeti prostor za knjižnicu i prostor za više 
namjena u sklopu ulaznog prostora.  
Unutar građevine potrebno je osigurati prostorije za rad ravnatelja, tajništva, 
računovodstva, pedagoga/defektologa, te naravno zbornica.   
Na krovu srednje škole planira se izvesti rukometno igralište sa tribinom za min. 
300 gledatelja, dimenzija propisanih pravilnikom o održavanju rukometnih 
utakmica.  
Nova srednja škola mora imati isprojektirani autonomni sustav grijanja i hlađenja, 
te ventilacije. 
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UVJETI OBLIKOVANJA GRAĐEVINE 
Građevina mora biti oblikovana u skladu sa PPU Grada Hvara („Službeni glasnik 
Grada Hvara“, broj: 2/07). 
Priključenje građevinske čestice, odnosno građevine na prometnu i komunalnu 
infrastrukturu.  
Građevina ima neposredan pristup na javno – prometnu površinu sa sjeverne 
strane i pješački pristup sa istočne strane parcele.  
Sve ostale priključke izvesti u skladu sa naputcima javnopravnih tijela, odnosno u 
skladu sa njihovim posebnim uvjetima, a popis kojih će osigurati Grad Hvar kroz 
„Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta“. 
Kompletan Glavni projekt potrebno je izraditi u skladu sa pozitivnim propisima 
Republike Hrvatske. 
 
 

E. ROK IZRADE :  90  dana 
 

4.  procijenjena vrijednost nabave: 195.000,oo kuna  
 
5. kriterij za odabir ponude: najniža cijena  
 
6. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti:  

 
Obvezni razlozi isključenja  ponuditelja te dokumenti  kojima se dokazuje da 
ne  postoje razlozi isključenja :  

 
1. Ponuditelj će biti isključen ako je taj gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po 

zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta  pravomoćno osuđena za bilo 
koje od sljedećih kaznenih dijela odnosno za odgovarajuća kaznena djela 
prema propisima sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

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 
(članak292.), 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 
dijela u sustavu zločinačkog udruženja(članka 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 (čalnak338.), 
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona  („Narodne novine“, br. 
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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. i 143/12). 

Za dokazivanje ove okolnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu  
daje osoba po zakonu ovlaštena na zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne 
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.  

 
2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 
    mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima  
   odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
Ovu okolnost ponuditelj dokazuje na način da u ponudi dostavi:  
1.  potvrdu  Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana  
     računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 
2.  važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 
     subjekta, ili 
3. izjavu pod prisegom  ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
    zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili  
    bilježnika ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smije biti starije od  
    30 dana računajući od  dana početka postupka javne nabave. 
 

2. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.  
 
 
 

Odredbe o sposobnosti  ponuditelja  
 

- Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima 
dokazuju sposobnost 

▪Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, 
strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. 
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom 
potpisa kod nadležnog tijela.  
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka 
javne nabave.  
 

- Minimalne razine  financijske te tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te 
dokumenti kojima se dokazuju 

 
▪Minimalna razina financijske sposobnosti se dokazuje s jednim ili više  slijedećih 
dokumenata : 

1. bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako 
je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta, 

2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se 
dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, 

3. izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta za razdoblje do najviše tri 
posljednje dostupne financijske godine. 

 
▪Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja može se dokazati s 
jednim ili više slijedećih dokaza:  
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- popis  ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak 
javne nabave i tijekom tri  godine koje prethode toj godini. Popis ugovora 
sadrži: vrijednost ugovora sa i bez PDV-a, datum, mjesto  i naziv druge 
ugovorne strane.  

- Popis sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su 
radovi/usluge izvršeni  u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.  
U nedostatku potvrde vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je 
potvrda zatražena.  

 
Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 
 
Od ponuditelja se traži jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj: 

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,  
- dostavljanja neistinitih podataka pri dostavi dokumenata,  
- nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika, 
- odbijanja potpisivanje ugovora o javnoj nabavi. 

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno je roku valjanosti ponude (60 dana 
od dana isteka roka za dostavu ponude).  
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu do 5% od 
procijenjene vrijednosti nabave, odnosno u iznosu od 9.000,oo kuna.  
Jamstvo za ozbiljnost ponude  traži se: 

- u vidu jamstva poslovne banke, u obliku bankarske garancije, 
- bjanko mjenica, ovjerena i potpisana. 

Ponuditelj može kao sredstvo jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.  
Javni naručitelj  obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude 
neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.    
 
7. podaci o ponudi 
 
Ponuda sadrži:  

1. popunjen ponudbeni list,  
2. jamstvo za ozbiljnost ponude 
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za 

isključenje,  
4. tražene dokaze sposobnosti, 
5. popunjeni troškovnik,  
6. izjavu o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. 

 
Ponudbeni list najmanje sadrži: 
1. naziv i sjedište naručitelja, 
2. naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome da li je  
    ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt 
    osobe ponuditelja, broj telefona i broj faksa, 
3. predmet nabave 
4. podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio 
    ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, 
5. cijenu ponude bez  poreza na dodanu vrijednost,  
6. iznos poreza na dodanu vrijednost,  
7. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost 
8. rok valjanosti ponude,  
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9. datum i potpis ponuditelja 
 
Ponuda se izrađuje  
na način da čini cjelinu, a ko to nije moguće onda u dva ili više dijelova.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i 
ukupan broj stranica ponude. 
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.  
 
 
8. rok za dostavu ponude 
 
 Datum, vrijeme i mjesto dostava ponuda i otvaranja ponuda 
 
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja i to neposredno u 
urudžbenu kancelariju naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom.  
Alternativne ponude nisu dopuštene.  
Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda   18. lipnja 2014. godine, u 12:00 
sati.  
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja.  
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja i 
ponuditelja.  
 
9.datum objave poziva na internetskim stranicama:  
 
Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama Grada Hvara 
www.hvar.hr , dana 06. lipnja 2014. godine.  
Privitak:  

- Izjava o nekažnjavanju  
- Ponudbeni list         GRADONAČELNIK 
- Izjava o prihvaćanju uvjeta iz ovog Poziva 
         Rino Budrović, dipl. ing.
       


