
 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DOMAŠINEC 
 
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JEDNOSTAVNU NABAVU 
 
Domašinec, 10. listopada 2019. godine 
 
      ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 
PREDMET: Postupak jednostavne nabave radova na izgradnji rasvjete parka u Domašincu 

 
Temeljem članka 12. Pravilnika o jednostavnoj nabavi u općini Domašinec, ovim putem 
pozivamo Vas na dostavu ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje u prilogu poziva. 
 
Sa poštovanjem! 
 
Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U prilogu: 
- dokumentacija za nadmetanje 
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1. PODACI O NARUČITELJU 
Općina Domašinec 
Martina Pušteka 9 
Domašinec 
40318 Dekanovec 
OIB 7004222770 
Broj telefona: +385 40863240 
Broj telefaksa: +385 40863240 
Internetska adresa:http://opcina-domasinec.hr/ 
e-mail: info@opcina-domasnec.hr  
 
2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT 
Mario Tomašek  
Broj telefona: +385 98 983 2493 
Adresa elektroničke pošte: nacelnik@opcina-domasnec.hr 
 
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i 
izmjene vezane uz dokumentaciju za nadmetanje, a naručitelj je dužan odgovor staviti na 
raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o 
podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom 
šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, a naručitelj je obvezan odgovor 
staviti na raspolaganje najkasnije četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu 
ponuda. Dodatne informacije i objašnjenja stavljaju se na raspolaganje na isti način kao i 
osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pisani zahtjev 
ponuditelja za pojašnjenjem, odnosno izmjenom dokumentacije za nadmetanje dostavlja se 
osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima u ovom postupku nabave, isključivo 
elektroničkom poštom na navedenu adresu. 
 
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE  
 
4. GOSPODARSKI SUBJEKTI S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU 
PROPISA O JAVNOJ NABAVI 
 
1. KABEL-MONT d.o.o., Martina Pušteka 8, Domašinec,  
2. TOMAŠEK KOMPANIJA d.o.o., Vrtna 6, Domašinec, 
3. INGENIUM d.o.o., Braće Radića 27, Domašinec 
4. REMENAR MP d.o.o., Kalnička 28, Dekanovec 
 
5.  VRSTA POSTUPKA NABAVE 
Postupak jednostavne nabave.  
 
6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 195.690,00kn, bez PDV – a. 
 
 
 
 



 

 

7.  VRSTA UGOVORA  
Naručitelj će po završetku postupka sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi 
radova. 
 
Ovaj poziv na dostavu ponuda i dokumentacije za nadmetanje čine sastavni dio općih uvjeta 
za sklapanje ugovora o nabavi. 
 
8. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA 
Sklapanju ugovora neće prethoditi elektronička dražba.  
 
9. OPIS PREDMETA NABAVE 

 

Radovi na izgradnji rasvjete parka u Domašincu. 

 

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama. 

10.  KOLIČINA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA  PREDMETA NABAVE 
 
Predviđena količina predmeta nabave određena je u troškovniku. Stvarno nabavljena 
količina može biti veća ili manja od predviđene količine ali ukupna plaćanja bez poreza na 
dodanu vrijednost po sklopljenom ugovoru o nabavi ne smije preći procijenjenu vrijednost 
nabave. 
 
Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupan predmet nabave. 
 
Tehnička specifikacija određena je u troškovniku. 
 
Predmet nabave nije podijeljen u grupe. 
 
11.  MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA 
 
Domašinec. 
 
12. ROK IZVRŠENJA UGOVORA 
 
Danom uvođenja u posao, u roku od 90 dana od dana uvođenja u posao. 
 
13. RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
13.1. Izjava o ispunjavanju uvjeta iz poziva na dostavu ponuda 
 
Umjesto dokaza o nepostojanju razloga isključenja i ispunjavanju uvjeta sposobnosti 
ponuditelji mogu u ponudi dostaviti preliminarni dokaz o ispunjavanju uvjeta iz poziva na 
dostavu u obliku izjave ponuditelja o ispunjavanju navedenih uvjeta. 
 
Naručitelj može od ponuditelja koji je podnio ponudu koja ispunjava kriterij za odabir 
zatražiti da u primjerenom roku dostavi ažurirane popratne dokumente iz ovog poziva na 
dostavu ponuda. 



 

 

 
Svi dokazi koji se zahtijevaju mogu se dostaviti u neovjerenoj  preslici. Neovjerenom 
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
 
Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati pojašnjavanje i upotpunjavanje ponuda, dostavu 
izvornika ili ovjerenih preslika te zadržava pravo provjere dostavljenih podataka od strane 
ponuditelja, sukladno propisima o javnoj nabavi. 
 
13. 2. Razlozi isključenja ponuditelja: 
 
13.2.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka 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 ( NN - 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, 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 (N.N. 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 (N.N. 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 
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b 
(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (N.N. 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 (N.N. 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 (N.N. 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) prethodnog 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. 
 
13.2.1.2. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje prethodno navedene 
okolnosti koje dovode do njegova isključenja:  
1. 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 osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, ne starije 30 dana od dana 
slanja poziva na dostavu ponuda. 
2. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba 
državljanin ne izdaju  navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. 
stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254.  stavka 1. točke 2. 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, ne starijom 30 dana od dana slanja poziva 
na dostavu ponuda. 
 
13.2.2. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da ponuditelj 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. 
 
Iznimno, naručitelj neće isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom 
propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
 
13.2.2.1.Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje prethodno navedene 
okolnosti koje dovode do njegova isključenja: 



 

 

 
1. potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi nastana gospodarskog 
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252., stavak 1. ZJN 
2016, ne starija 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
 
2. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju navedeni dokumenti, 
oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po 
zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne 
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana 
gospodarskog subjekta ili izjavu s potpisanim ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, ne 
starijom 30 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
 
U slučaju angažiranja podugovaratelja, nepostojanje razloga isključenja potrebno je dokazati 
i za sve podugovaratelje pojedinačno. 
 
13.3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelja dokazuje se izvatkom iz 
sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici 
njegova poslovnog nastana, ne starijim 3 mjeseca od dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
 
14. JAMSTVA 
 
14.1.Jamstvo za ozbiljnost ponude 
 
Ponuditelji su dužni dostaviti u ponudi jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice na 
iznos od 10.000,00 kn. Zadužnica se dostavlja u izvorniku, na način da se umetne u plastičnu 
foliju (omot) koja će se uvezati u ponudu, a zatvara sa naljepnicom na koju se stavlja pečat 
ponuditelja, a izvornik jamstva ne smije biti ni na oštećen bušenjem, klamanjem i slično. 
 
Ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude umjesto zadužnice dati novčani polog u 
traženom iznosu. U tom slučaju ponuditelj je obvezan novčani polog u iznosu od 10.000,00 
kuna uplatiti na račun naručitelja IBAN: HR2023400091807500003, model plaćanja 68, poziv 
na broj 9016 - OIB uplatitelja te u ponudi dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. 
 
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude koristi u slučajevima sukladno propisima o javnoj 
nabavi. 
 
14.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza 
 
Ugovaratelj je dužan nakon sklapanja ugovora o nabavi, a najkasnije u roku od 8 dana, 
naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi u vrijednosti 10% (deset 
posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice potvrđene 
kod javnog bilježnika, sa rokom trajanja dužim za najmanje 30 dana od roka izvršenja 
ugovora. 
 
 



 

 

14.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  
 
Ponuditelj je obvezan na dan potpisa zapisnika o primopredaji radova naručitelju uručiti 
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo za otklanjanje nedostataka 
se predaje u obliku zadužnice na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora, bez PDV, 
a trajanje jamstva određuje se za bitne zahtjeve za građevinu sukladno propisima o 
obveznim odnosima, a za ostale radove, materijal i ugrađene proizvode u trajanju od 36 
mjeseci. 
 
15. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA/ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
 
Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, 
dužan je u ponudi navesti slijedeće podatke:  
a) naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, i 
b) predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor. 
 
Podaci o podugovarateljima (točke a) i b)) obvezni su sastojci ugovora o nabavi. 
 
Ponuditelj s kojim naručitelj sklopi ugovor obvezan je svome računu priložiti račune svojih 
podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
 
Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju. 
 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje 
ugovora. 
 
Podugovaratelji moraju ispunjavati uvjete nepostojanja razloga isključenja i uvjete 
sposobnosti ako je primjenjivo, prema ovoj dokumentaciji za nadmetanje, a u slučaju 
angažiranja podugovaratelja isti moraju u ponudi dostaviti podate iz ove i iz točke 13.1. 
dokumentacije za nadmetanje. 
 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, na sve članove se primjenjuju uvjeti za 
isključenje i uvjeti sposobnosti, a zajednica mora odrediti osobu ovlaštenu za komunikaciju 
sa naručiteljem i potpis ponude i ugovora o nabavi te odrediti predmet, količinu i vrijednost 
radova koje će izvoditi pojedini član zajednice. U slučaju da zajednica gospodarskih subjekata 
ne odredi drugačije plaćanje će se vršiti svakom od članova za radove koje je izvršio. 
 
16. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDA 
 
16.1. Oblik i način izrade ponude 
 
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije za 
nadmetanje, a dostavom ponude ponuditelj prihvaća uvjete nadmetanja. 
 
Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati. 
 



 

 

Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama. Za dijelove ponude koji nisu na 
hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlaštenog 
sudskog tumača na hrvatskom jeziku.  
 
Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenim u dokumentaciji o nabavi. 
 
U ponudi mora biti priložen i ispunjen izvorni troškovnik koji se nalazi u dokumentaciji o 
nabavi. 
 
16.2. Sadržaj ponude 
 
Ponuda mora najmanje sadržavati: 
 

- ponudbeni list, 
- popunjeni troškovnik, 
- jamstvo za ozbiljnost ponude, 
- izjavu iz točke 13.1. dokumentacije za nadmetanje (ili dokazi iz točke 13.2. – 13.3.) 

 
16.3. Način dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda: 
 
Ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte 
nabava@opcina-domasinec.hr do isteka roka za dostavu ponuda. 
 
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom 
izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.  
 
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom 
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 
 
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i ne obvezuje 
naručitelja. 
 
17. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 
 
Alternativne ponude nisu dopuštene. 
 
18. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 
 
Ponuditelj je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg: 
• cijenu ponude iskazati u ponudbenom listu, 
• jedinične cijene su nepromjenjive, 
• cijenu ponude izraziti isključivo u hrvatskim kunama, bez poreza na dodanu vrijednost, 
• cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, 
• cijena ponude piše se brojkama, 
• u cijenu ponude bez PDV-a uračunati su svi troškovi i popusti. 
 



 

 

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada na ponudbenom listu na mjestu predviđenom 
za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za 
upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja prazno.  
 
19. ROK VALJANOSTI PONUDE 
 
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od isteka  roka za dostavu ponuda. 
 
20. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
 
Najniža cijena prihvatljive ponude.  
 
21. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
 
Izvedene radove ugovaratelj će obračunati temeljem mjesečnih i okončane situacije, koju 
mora ovjeriti nadzorni inženjer, sa rokom plaćanja od 30 dana od dana ovjere mjesečnih i 
okončane  situacije od strane nadzornog inženjera. 
 
Okončanu situaciju ugovaratelj izdaje u roku od 30 dana od dana primopredaje radova. 
 
Plaćanje se vrši u kunama. 
 
Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma. 
 
22. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA 
 
Rok za  dostavu ponuda je 21. listopad 2019. godine, do 14:00 sati. 
 
Otvaranje ponuda nije javno. 
 
23. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA 
 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka u roku od 90 dana, 
koji rok započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude.  
 
24. POPIS PRILOGA: 
1. Prilog I – ponudbeni list 
2. Prilog II – troškovnik 
3. Prilog III - Ugovor  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRILOG I – PONUDBENI LIST 
 

PONUDBENI LIST 
 
 
Broj ponude: _______________    Datum ponude: _______________ 
 
 
Naručitelj: Općina Domašinec, Martina Pušteka 9, Domašinec, 40318 Dekanovec 
 
Predmet nabave:Radovi na izvođenju rasvjete parka u Domašincu 
 
 
Podaci o ponuditelju: 

Naziv i sjedište ponuditelja   

OIB1  Broj računa  

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA                 NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA                 NE 

Kontakt osoba ponuditelja  

Broj telefona  Broj faksa  

 
Cijena ponude: 

Cijena ponude bez PDV-a  

Iznos poreza na dodanu vrijednost2  

Cijena ponude s PDV-om  

 
Rok valjanosti ponude: 90dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
 

ZA PONUDITELJA: 
 
M.P. _____________________________________ 
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 

2
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom 



 

 

PRILOG IA – PONUDBENI LIST ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
 

PONUDBENI LIST 
 
Broj ponude: _______________    Datum ponude: _______________ 
 
 
Naručitelj: Općina Domašinec, Martina Pušteka 9, Domašinec, 40318 Dekanovec 
 
Predmet nabave: Radovi na izvođenju rasvjete parka u Domašincu 
 
Podaci o članovima zajednice gospodarskih subjekata 
 

Naziv i sjedište člana zajednice  

OIB3  Broj računa  

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA                 NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti) DA                 NE 

Kontakt osoba  

Broj telefona  Broj faksa  

Predmet  Količina  

Vrijednost  Postotni dio  

 
* ponuditelji moraju dodati ponudbenom listu prethodno navedene podatke za sve članove 
zajednice gospodarskih subjekata 
 
Cijena ponude: 

Cijena ponude bez PDV-a  

Iznos poreza na dodanu vrijednost4  

Cijena ponude s PDV-om  

 
Rok valjanosti ponude:90dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
 

                                                                                                 Za zajednicu gospodarskih 
subjekata 

 
M.P. _____________________________________ 
(ime, prezime, tvrtka gospodarskog subjekta, potpis ovlaštene osobe) 

                                                           
3
Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 

4
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom 



 

 

 
 
PRILOG IB – PODACI O PODUGOVARATELJIMA 
 

Naziv i sjedište podugovaratelja  

OIB5  Broj računa  

Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a 
(zaokružiti) 

DA                 NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba  

Broj telefona  Broj faksa  

Predmet  Količina  

Vrijednost  Postotni dio  

 
* ponuditelji moraju u ponudi dostaviti prethodne podatke za sve podugovaratelje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5
Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo. 


