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1. PODACI O NARUČITELJU I OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU 

 

Naziv: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija 

Sjedište: 21000 Split, Kraj sv. Ivana 11 

OIB: 27788012253 

Internetska adresa: www.paprac.org 

(u daljnjem tekstu: Naručitelj) 

 

Kontakt osobe: 
Marko Prem, zamjenik ravnatelja 

tel. 021/340475 

fax: 021/340490 

e-adresa: marko.prem@paprac.org 

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. 

Zakona o javnoj. 
 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 2/2019 

 

3. PREDMET I OPSEG PREDMETA NABAVE 

 

Predmet nabave: Usluge vanjskog stručnjaka za izradu stručnih studija/materijala u sklopu 

Interreg MED projekta CO-EVOLVE. 

 

Opseg: Sukladno opisu poslova koji čini sastavni dio ovog Poziva. 

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 78.000,00 kuna bez PDV. 

 

5. OZNAKA I NAZIV IZ JEDINSTVENOG RJEČNIKA JAVNE NABAVE (CPV): 
90700000-4 Usluge u području zaštite okoliša 

 

6. UGOVARANJE 

Početak ugovora o jednostavnoj nabavi počinje potpisom ugovora, a završava zaključenjem 

predmetne nabave (odnosno pravomoćnim rješenjem o odabiru  ili poništenju postupka javne 

nabave (ukoliko poništenje nije uzrokovano postupanjem ugovaratelja) odnosno sklapanjem 

ugovora između naručitelja i ugovaratelja). 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, Naručitelj će s odabranim gospodarskim 

subjektom u skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim za dostavu ponuda, sklopiti 

ugovor o jednostavnoj nabavi usluga u sklopu projekta CO-EVOLVE. 

 

7. ROK PRUŽANJA USLUGE 

Rok izvršenja posla je šest mjeseci od dana stupanja ugovora na pravnu snagu. 

 

8. NAČIN IZVRŠENJA USLUGE 
Izvršitelj (odabrani ponuditelj) se obvezuje predmetnu uslugu pružati sukladno opisu poslova 

koji čini sastavni dio ovog Poziva. 

 

  



9. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 

9.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta te dokumenti kojima gospodarski subjekt 

dokazuje da ne postoje osnove za isključenje 

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave sukladno članku 251. ZJN 2016., ako 

utvrdi da je:  

9.1.1. 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 gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom 

presudom osuđena za bilo koje od kaznenih djela navedenih u članku 251. stavku 1. točka 1.ZJN 

2016. 

ili  

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 gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom 

presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavak 1. točka 1. podtočka a) do f) ZJN 2016. 

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 a) do f) Direktive 2014/24/EU.  

 

Dokaz: Za utvrđivanje okolnosti da ne postoje osnove za obvezno isključenje gospodarskog 

subjekta iz postupka nabave, za djela propisana važećim Zakonom o javnoj nabavi, gospodarski 

subjekt dostavlja vlastoručno potpisanu Izjavu kojom potvrđuje da nije kažnjavan (Prilog 2. ovog 

Poziva) 

 

U slučaju sumnje u istinitost podataka navedenih u izjavi o nekažnjavanju javni naručitelj će 

dodatno zatražiti od gospodarskog subjekta izvadak iz kaznene evidencije ili drugog 

odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili 

upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom 

postupka jednostavne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točaka 9.1. ovog 

Poziva.  

 

9.1.2. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt 

nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje: 

a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili  

b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 

subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu 

sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.  

 

Dokaz: Javni naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 9.1.2. 

ovog Poziva prihvatiti Izjavu kojom gospodarski subjekt vlastitim potpisom potvrđuje da je 

ispunio obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. (Prilog 2. ovog poziva) 

 

  



10. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI 

PONUDITELJA) 

 

10.1. Tehnička i stručna sposobnost te dokumenti kojima dokazuje sposobnost:  
10.1.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge: 

Minimalni uvjeti koje vanjski stručnjak mora zadovoljiti: 

 visoka stručna sprema odnosno završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij iz 

područja integralnog upravljanja obalnim zonama ili turizma ili održivog razvoja ili iz 

društvenih znanosti; 

 najmanje tri godine radnog iskustva iz područja vezanih za predmet nabave, tj. održivog 

turizma, integralnog upravljanja obalnim zonama; 

 izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; 

 informatička pismenost. 

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 10.1.1. ovog Poziva, gospodarski subjekt mora 

dokazati da će imati na raspolaganju stručnjaka kvalificiranog za pružanje usluga koje su 

predmet nabave. U tu svrhu, gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti izjavu da raspolaže 

s osobom koja posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za uspješno 

kontinuirano izvršenje usluge koja je predmet nabave.  

 

Izjavu je potrebno popratiti dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta: 

 preslika diplome / uvjerenje ili drugi jednako vrijedni dokument 

 životopis vanjskog stručnjaka iz kojeg mora biti jasno vidljivo koliko godina specifičnog 

stručnog iskustva ima, te mora sadržavati popis i detaljan opis projekata u kojima je 

vanjski stručnjak sudjelovao, a koji su vezani uz predmet nabave, tj. projekte vezane za 

održivi turizam i integralno upravljanje obalnim zonama. Navodi u pogledu projekata 

vanjskog stručnjaka moraju biti nedvosmisleni i određeni. Naručitelj neće tražiti 

pojašnjenja nedvosmislenih i neodređenih navoda te se isti neće uzimati u obzir pri ocjeni 

stručnjaka. 

Predložak izjave o tehničkoj i stručnoj sposobnosti daje se kao Prilog 3.ovog Poziva. 

 

11. JAMSTVA  

Nisu potrebna. 

 

12. PODACI O PONUDI 

 

12.1. Sadržaj i način izrade ponude 

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove: 

 Popunjen ponudbeni list ispunjen na način propisan ovim Pozivom za dostavu ponuda, 

potpisan od ovlaštene osobe za zastupanje (Prilog 1); 

 Potpisanu izjavu o nekažnjavanju te plaćanju svih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje (Prilog 2); 

 Popunjeni troškovnik ispunjen na način propisan ovim Pozivom za dostavu ponuda, 

potpisanu od strane ovlaštene osobe za zastupanje (Prilog 4); 

 Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje ispunjenje traženih kriterija iz točke 10.1.1. ovog 

Poziva na dostavu ponuda 

 



12.2. NAČIN IZRADE PONUDE 

Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati uvjeta iz poziva za dostavu ponude. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi moraju 

biti na hrvatskom jeziku na latiničnom pismu. Ukoliko je bilo koji dokument ponuditelja izdan 

na stranom jeziku ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik 

od strane ovlaštenog sudskog tumača. 

Naručitelj ne snosi bilo kakve troškove u svezi sa pripremom i dostavom ponude, odnosno 

sudjelovanjem gospodarskog subjekta u ovom postupku.  

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponude i 

ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva i prateće dokumentacije. 

 

12.3. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja u digitalnom obliku u PDF formatu na sljedeću e-mail adresu: 

marko.prem@paprac.org najkasnije do 31. siječnja 2019. do 12:00 sati s naznakom u naslovu 

elektroničke pošte 

 

„Ponuda za usluge vanjskog stručnjaka – CO-EVOLVE projekt, Ev. broj 2/2019“ 

 

U roku za dostavu ponude, ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje 

odustati. U slučaju da do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj istu izmijeni i/ili dopuni, 

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.  

Ponuditelj može u roku za dostavu ponuda pisanom izjavom i odustati od svoje ponude u kojem 

slučaju može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. 

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu evidentira se kao zakašnjela pristigla ponuda i 

neće se otvarati, već će se vratiti pošilatelju bez odgode. 

Nisu dopuštene alternativne ponude. 

 

12.4. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponude. Ponude s kraćim 

rokom valjanosti bit će odbijene. Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti 

svoje ponude. 

 

12.5. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 

Ponuditelj nudi cijenu obavljanja usluga u apsolutnom iznosu u kunama bez poreza na dodanu 

vrijednost (PDV-a). Cijena ponude treba biti izražena u kunama. Cijena ponude izražava se za 

cjelokupan predmet nabave. U cijenu su uključeni svi troškovi, takse i ostala davanja te zavisni 

troškovi koje je Izvršitelj obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga. U cijenu ponude moraju biti 

uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza 

cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (PDV).  

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 

 

12.6. OTVARANJE PONUDE  

Otvaranje ponude nije javno. Rok za dostavu ponude je ujedno i rok otvaranja ponuda. 

 

13. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Predujam od Naručitelja je isključen. Plaćanje se vrši po uredno izvršenoj usluzi i dostavljenom 

izvješću u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa, sukladno cijenama iz prihvaćene 

ponude. 

 

  

mailto:marko.prem@paprac.org


14. KRITERIJ ODABIRA PONUDE 

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP). 

 

Provoditi će se bodovanje po sljedećim kriterijima. 

Kriteriji, mjerne jedinice, oznake i njihov relativni značaj naveden je u sljedećoj tablici. 

 

Određivanje ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja prema navedenim kriterijima za odabir 

ekonomski najpovoljnije ponude obavit će se na sljedeći način: nakon što naručitelj za svakog 

ponuditelja utvrdi bodovnu vrijednost prema pojedinim kriterijima, zbrojit će se bodovi 

dodijeljeni mu po svakom od kriterija kako bi se dobio ukupan broj bodova za pojedinog 

ponuditelja. Najpovoljniji je onaj ponuditelj koji će ostvariti ukupni najveći broj bodova prema 

svim navedenim kriterijima.  

 

Pri tome je ENP jednak ukupnom rezultatu uslijed kojega će ponuda biti rangirana; ukupan 

najviši broj bodova iznosi 100,00 s time da se ukupni bodovi računaju na dva decimalna mjesta. 

Ukoliko će dva ili više ponuditelja postići jednak najveći broj bodova, bit će odabran onaj 

ponuditelj čija je ponuda zaprimljena ranije, za što će se za relevantan dokaz koristiti podaci o 

redoslijedu zaprimanja ponuda  

 

Grupa 

kriterija 
Naziv 

kriterija 

Oznaka 

kriterija 
Opis i mjerna jedinica Metodologija Bodovi Maksimum 

Financijski 

kriterij 60% 
Cijena C 

Cijena ponude odnosno financijski iznos ponude u 

kunama bez PDV-a 

C = (najniža 

ponuđena 
cijena / cijena 

ponude) x 

60,00 

60 60 

Kvalitativni 
kriterij 40% 

Vanjski 
stručnjak 

S Broj projekata iz područja predmeta nabave  

0 0 

40 

1 10 

2 20 

3 30 

4 ili više 40 

 

 

Odabir ekonomski najpovoljnije ponude ENP odrediti će se temeljem ocjenjivanja navedenih 

kriterija za svaku pojedinu ponudu prema dostavljenoj traženoj dokumentaciji ponuditelja, a 

sukladno navedenoj formuli: 

 

ENP = C + S 

 

15. OSTALO 

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne 

odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema 

ponuditeljima, ukoliko niti jedna ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana 

sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja. 


