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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD HVAR 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 612-08/14-01/54 
Ur. broj: 2128/01-01/01-14-2 
Hvar, 30. svibnja  2014. godine 
 
 
 
            
      CROATIA TENIS d. o. o.   
      10000 Zagreb, Trg K. Ćosića 10 
 
      SPORTIVI  d. o. o.  
      42000 Varaždin, Kukuljevićeva 29 
       

WATS ZAGREB d. o. o.  
      10000 Zagreb, Siječanjska 8 
 
 
 

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 
 
 
Poštovani,  
 

Sukladno  članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, 
broj: 90/11, 83/13 i 143/13), javni naručitelj nije u obvezi provoditi postupke javne 
nabave za nabave roba i usluga  procijenjene vrijednosti iz Plana nabave manje od 
200.000,oo kuna bez PDV-a, te za nabave radova procijenjene vrijednosti iz Plana 
nabave manje od 500.000,oo kuna.  

Postupci javne nabave bagatelne vrijednosti provode  se temeljem Odluke o 
provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti,  internog akta Grada Hvara, 
kao javnog naručitelja.   

 
Pozivom na  naprijed citiranu Odluku utvrđuje se: 
 

1. naziv javnog naručitelja: GRAD HVAR, 21450 Hvar, Milana Kukurina broj 2,  
                                             OIB: 01250166084                                                                                         
                                         
2. kontakt osoba: ita Pavičić , dipl. ing. arh.  
                              (091 4741017,      ita.pavicic@hvar.hr) 
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predmet nabave:UREĐENJE SPORSTKOPG IGRALIŠTA „TENIS“ U HVARU –  
                           II FAZA 
4. procijenjena vrijednost nabave: 140.000,oo kuna  

 
 

5.  rok izvođenja radova: 30 dana 
 
6. kriterij za odabir ponude: najniža cijena 
 
7. uvjeti plaćanja: Prema ispostavljenim situacijama 

 
8. uvjete i zahtjeve koje ponuditelj treba 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. 
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. 
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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. 
 
3. 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.  
 
9. podaci o ponudi 
 
Ponuda sadrži:  

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

isključenje,  
3. tražene dokaze sposobnosti, 
4. 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. cijenu ponude bez  poreza na dodanu vrijednost,  
5. iznos poreza na dodanu vrijednost,  
6. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost 
7. 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. 
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Ponuda se piše neizbrisivom tintom.  
 
 
10. rok za dostavu ponude:  
 
 Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude i otvaranja ponude 
 
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja i to neposredno u 
urudžbenu kancelariju naručitelja ili putem pošte preporučenom pošiljkom.  
Alternativna ponuda nije dopuštena.  
Rok za dostavljanje ponude i otvaranje ponude je 13. lipnja 2014. godine, u 12,oo 
sati, u uredu Gradonačelnika Grada Hvara.  
Ponudu otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja.  
Javnom otvaranju ponude smiju prisustvovati ovlašteni predstavnik ponuditelja i 
druge osobe.  
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni 
predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnik ponuditelja. 
 
Privitak:  

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


