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1. OPĆI PODACI
1.1.

PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja:
Sjedište:
OIB:
Telefon:
Telefaks:
Internetska adresa:
Elektronička pošta:
IBAN:
1.2.

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Dobrota 24, 20213 Čilipi
63145279942
+385 20 773 222
+385 20 773 222
www.airport-dubrovnik.hr
headoffice@airport-dubrovnik.hr
HR8724020061100554933

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

Kontakt osobe:
Pepo Deranja, savjetnik direktora - za pitanja u svezi predmeta nabave
Telefon: 385 20 773 283
E-pošta: pepo.deranja@airport-dubrovnik.hr
Periša Klaić, referent skrbi o imovini – za pitanja u svezi sadržaja i oblika ponude te dokaza o sposobnosti
Telefon: 385 20 773 286
E-pošta: perisa.klaic@airport-dubrovnik.hr
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija/podataka između naručitelja i gospodarskih subjekata
obavlja se isključivo na hrvatskom jeziku putem EOJN RH.
Iznimno, u skladu s člankom 63. ZJN 2016, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim
putem ako se ta komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je
njezin sadržaj u zadovoljavajućoj mjeri dokumentiran.
Zainteresirani gospodarski subjekti zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s
dokumentacijom o nabavi, naručitelju dostavljaju putem EOJN RH. Gospodarski subjekt može zahtijevati
dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi (u daljnjem tekstu: DON)
tijekom roka za dostavu ponuda.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije
i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda
staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju (EOJN
RH), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.
Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu
ponuda.
1.3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
BN. 06/20 MV
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POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80., stavku 2, točka 2., Naručitelj je u smislu članka 76. stavak 2, Zakona o javnoj nabavi u
sukobu interesa s:
NEWREST Dubrovnik d.o.o., Čilipi, Zračna luka Dubrovnik
1.5.

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

U ovom postupku javne nabave provodi se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.
1.6.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Ukupna procijenjena vrijednost za predmet nabave je 600.000,00 kuna.
1.7.

VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi robe.
1.8.

NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM

Naručitelj provodi postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za
jedinstvenu grupu nabave karata za ukrcaj u zrakoplov i privjesaka za prtljagu za razdoblje od 12 mjeseci.
Podnošenjem ponude gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi.
1.9. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE SUSTAV KVALIFIKACIJE
Ne uspostavlja se sustav kvalifikacije.
1.10. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE DINAMIČKI SUSTAV NABAVE:
Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.
1.11. PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA
Elektronička dražba neće se provoditi.
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2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu, a sve sukladno tehničkoj
specifikaciji iz priloga 3. Ove dokumentacije o nabavi.
Predmet nabave ne dijeli se na grupe već ponuditelj daje ponudu za cjelokupni predmet nabave.
CPV oznaka i naziv: 30199762-9 Privezni kartoni za prtljagu
2.2.

KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave je određena u troškovniku ove dokumentacije o nabavi.
Budući naručitelj zbog objektivnih okolnosti ne može unaprijed točno odrediti količinu predmetna
nabave, količina predmeta nabave određena u troškovniku (prilog 3. ove dokumentacije) je
predviđena (okvirna), sukladno čl. 4 Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima
javne nabave (NN 65/17).
Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od predviđene (okvirne) količine, ali ukupna
plaćanja ne smiju prijeći iznos na koji je sklopljen ugovor. Stvarne količine i dinamika isporuke biti
će određene pojedinačnim narudžbama.
2.3.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE

Naručitelj se pri definiranju tehničke specifikacije koristio općepoznatim i uobičajenim opisima koji
se koriste i na mjerodavnom tržištu, te su u skladu s međunarodnim standardima koji definiraju
pojedine tehničke značajke kao i kvalitetu artikala. Tehničke specifikacije se nalaze u prilogu 3. ove
dokumentacije o nabavi.
2.4.

TROŠKOVNIK

Troškovnik predmeta nabave se nalazi u Prilogu 3.
Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen obrazac Troškovnika, na način kako je traženo
obrascem i ovom dokumentacijom o nabavi.
Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku, te nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili
povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim cijenama u stavkama
Troškovnika.
Ponuditelj mora ponuditi/popuniti sve stavke Troškovnika.
Ponuda u kojoj nisu ponuđene sve stavke Troškovnika ili nije navedena cijena za svaku pojedinu stavku biti
će odbijena.
Ponuditelj ne smije ni na koji način mijenjati stavke troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni troškovnik u
skladu sa zahtjevima iz DON-a ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu Troškovnika, smatrat će se
da je takav Troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.
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MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Zračna luka Dubrovnik DAP.
2.6.

ROK POČETKA I ROK ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA

Ugovor o isporuci robe se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora. Roba se isporučuje
sukcesivno prema narudžbi naručitelja. Naručitelj je odredio rok isporuke kao jedan od kriterija za odabir
ponude, s tim da isti ne smije biti dulji od 150 radnih dana od zaprimanje narudžbenice.
Odabrani ponuditelj se obvezuje odmah po potpisu ugovora započeti sa isporukom robe.
2.7. OPCIJE I MOGUĆA OBNAVLJANJA UGOVORA
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka
javne nabave radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koju su se pokazali
potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:
1.
nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i
interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne
nabave, i
2.
prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručitelja.
Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora odnosno sporazuma.
Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na temelju neto
kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez
provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.
2.
3.

do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljivi naručitelj nije mogao predvidjeti
izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora odnosno sporazuma
svako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora odnosno sporazuma

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 30% procjenjuje se na temelju neto
kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez
provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem
koje je posljedica:
1. primjene članka 315. Zakona o javnoj nabavi,
2. općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući
preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava
prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu
značajnu izmjenu ugovora odnosno okvirnog sporazuma te da nema za cilj izbjegavanje primjene ovoga
Zakona
3. obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez
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provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u
smislu članka 321. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum tijekom njegova trajanja bez
provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
2. vrijednost izmjene manja je od 10 % prvotne vrijednosti ugovora o javnoj nabavi robe ili usluga odnosno
okvirnog sporazuma
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.
Naručitelj za primjenu gornje odredbe ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. Zakona o javnoj
nabavi.
Izmjena ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja smatra se
značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.
Izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:
1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih
natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno
prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave
2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora odnosno okvirnog sporazuma u korist ugovaratelja
na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom odnosno sporazumom
3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora odnosno okvirnog sporazuma
4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz
članka 318. Zakona o javnoj nabavi.
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3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Odredbe ove točke 3. utvrđuju se:
- u slučaju zajednice gospodarskih subjekata, za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno
- ukoliko gospodarski subjekt namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više
podugovaratelja, za svakog podugovaratelja pojedinačno
- ukoliko se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, za svakog subjekta na čiju se
sposobnost gospodarskih subjekta oslanja pojedinačno.
Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta
zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.
Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje subjekta na čiju se sposobnost gospodarski subjekt
oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, zatražiti će od gospodarskog subjekta
zamjenu tog subjekta u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.
Naručitelj je dužan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave
ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona.
3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
3.1.1. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi da 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.) Kaznenog zakona
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
9

BN.06/20 MV

DOKUMENTACIJA O NABAVI
Karte za ukrcaj u zrakoplov I privjesci za prtljagu

- 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.)
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
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. podtočke od a) do f) odjeljka 3.1.1. DON-a 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.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja kao preliminarni
dokaz ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) Dio III. Osnove za isključenje,
odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama.
Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u
primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje da ne
postoje osnove za isključenje iz ove podtočke i to:
a) 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 ili
b) ako u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne postoji izvadak/dokument iz točke a)
ili ako ne obuhvaća sve okolnosti iz točke 3.1.1., izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema
pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne
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vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i
za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
3.1.2. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski
subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje:
- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
- 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.
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja 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.
Naručitelj može prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu,
zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da
ne postoje osnove za isključenje iz ove podtočke i to :
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili
b) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin ne izdaju dokumenti pod a. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke, 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.

3.2. ODREDBE O SAMOKORIGIRANJU
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne
nabave nema pravo korištenja mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. i 3.2. ove Dokumentacije o
nabavi može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez
obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu
Dio III. Osnove za isključenje, odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere
vezano uz „samokorigiranje“.
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Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete
prouzročene kaznenim djelom ili propustom
2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi
s kaznenim djelom ili propustom
3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela
ili propusta.
U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje
je poduzeo.
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 mogućnosti
dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje
relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove
dokumentacije o nabavi iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako
pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2. ove
dokumentacije o nabavi iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.
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4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI I DOKAZI
SPOSOBNOSTI)
Gospodarski subjekt mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te tehničku i
stručnu sposobnost prema sljedećim odredbama sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16),
Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) te Dokumentaciji o
nabavi:
4.1.

SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se
osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za
izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet
nabave i razmjerni predmetu nabave.
4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi
sjedišta gospodarskog subjekta.
Kao preliminarni dokaz ponuditelj dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije dio IV
kriterij za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak A: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.
Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u
primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje
sposobnost iz ove točke i to:
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi nastana gospodarskog
subjekta.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su
pojedinačno dokazati postojanje profesionalne sposobnosti.
4.2.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

4.2.1. Popis glavnih isporuka robe
Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri
godine koje prethode toj godini izvršio isporuku robe iste ili slične predmetu nabave s tim da mora
dokazati da je izvršio najmanje jedan ugovor, a najviše tri ugovora čija ukupna vrijednost iznosi
najmanje 500.000,00 HRK.
Kao preliminarni dokaz ponuditelj dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije
dio IV kriterij za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C: tehnička i stručna sposobnost; točka 1b.
Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti
da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima
dokazuje sposobnost iz ove točke i to:
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Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri
godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati vrijednost robe, datum te naziv druge
ugovorne strane.
4.2.2. Uzorak ponuđenog proizvoda
Ponuditelj mora dokazati da ponuđeni proizvodi iz toč. 1. i 2. Troškovnik (Prilog 3 ove
dokumentacije) udovoljavaju propisanim tehničkim specifikacijama.
Kao preliminarni dokaz ponuditelj dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije
dio IV kriterij za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C: tehnička i stručna sposobnost; točka 11.
Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti
da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi uzorkekojima dokazuje sposobnost iz ove
točke i to:
Za svaku točku troškovnika u izvornom pakiranju na adresu Naručitelja:
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Dobrota 24
20213 Čilipi
S naznakom „UZORAK – Karte za ukrcaj i zrakoplov i privjesci za prtljagu BN.06/20 MV – NE
OTVARAJ“
Ukoliko zapakirani uzorak ne bude propisno zatvoren i označen na gore opisani način, Naručitelj se
nećesmatrati odgovornim ako se uzorak zametne, izgubi ili otvori prije isteka roka za dostavu.
4.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Gospodarski subjekt može se u postupku radi dokazivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti osloniti na
sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa, samo ako će ti
subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati
na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata
da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Naručitelj će provjeriti sukladno člancima 260. – 268. Zakona o javnoj nabavi, ispunjavaju li drugi subjekti na
čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete
sposobnosti) te postoje li osnove za njihovo isključenje.
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi
dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka, utvrdi da kod tog subjekta
postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta
(uvjetima sposobnosti).
Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod
uvjetima određenim ovom točkom.
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5. ESPD OBRAZAC
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (dalje u tekstu: ESPD) obrazac je ažurirana formalna izjava
gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili
treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
1.
nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje, a koje su navedene u točki 3.
ovih Uputa gospodarskim subjektima (osnove za isključenje)
2.
ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) navedene u točki 4.
ove Dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj u svojoj ponudi, kao njen sastavni obvezno prilaže popunjenu Europsku jedinstvenu
dokumentaciju o nabavi (European Single Procurement Document – ESPD), isključivo u elektroničkom
obliku.
Naručitelj je na temelju podataka iz ove dokumentacije o nabavi kroz sustav EOJN kreirao elektroničku
verziju ESPD obrasca u .xml. formatu - e-ESPD zahtjev u koji je upisao osnovne podatke i definirao tražene
dokaze te je kreirani e-ESPD zahtjev (u.xml i .pdf formatu) priložio ovoj dokumentaciji o nabavi.
Gospodarski subjekt obvezni su u e-ESPD obrascu ( u.xml formatu) izraditi i dostaviti svoje odgovore
sukladno definiranim zahtjevima Naručitelja.
Pored navedenog, gospodarski subjekt može dostaviti ESPD obrazac ispunjen kroz servis za elektroničko
popunjavanje ESPD-a (.xml format) Europske komisije koji je dostupan na internetskoj
adresi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr.
e-ESPD zahtjev naručitelja (u .xml formatu) gospodarski subjekti preuzimaju na popisu objava kao dio
dokumentacije o nabavi te učitavaju preuzeti ESPD zahtjev (u .xml formatu) u EOJN RH.
Nakon učitavanja EOJN RH automatski ispisuje osnovne podatke o postupku, a gospodarski subjekt
ispunjava tražene podatke koristeći navigaciju EOJN RH, putem platforme EOJN RH („dalje“, „Spremi i dalje“
i „Natrag“).
e-ESPD odgovor gospodarski subjekt kreira tako da ispuni tražene podatke i preuzima e-ESPD obrazac u
.xml i .pdf formatu u .zip datoteci na svoje računalo, te ga u sklopu svoje ponude dostavlja kao elektroničku
verziju ESPD obrasca tj. verziju u obliku web-obrasca.
Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost
drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac.
Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih gospodarskih
subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za svakog
pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca).
Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi
dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja na čiju se
sposobnost ne oslanja (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca).
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice gospodarskog subjekta mora dostaviti
zaseban ESPD obrazac u kojem su utvrđeni relevantni podaci za svakog člana zajednice gospodarskog
subjekta u skladu s točkom 10.2. ove Dokumentacije o nabavi.
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U slučaju podugovaratelja, gospodarski subjekt mora dostaviti zaseban ESPD u kojem su navedeni
relevantni podaci za podugovaratelja u skladu s točkom 10.3. ove Dokumentacije o nabavi.
U ESPD obrascu se navode izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski
subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne
dokumentacije.
Provjera informacija navedenih u ESPD
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno
provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene
evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje
potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom
elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka
2. ZJN-a 2016.
Ako se ne može obaviti takva provjera ili ishoditi takva potvrda, Naručitelj može zahtijevati od
gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sve ili dio popratnih
dokumenata ili dokaza.
Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave male vrijednosti od Ponuditelja koji je
podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana,
dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente.
Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom
činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u
ESPD-u. Ažurirane popratne dokumente Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim
sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika
elektroničke isprave na papiru.
U svrhu dodatne provjere informacija Naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili
ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.
Oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 (dokazi da ne postoje osnove za isključenje)
ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponude.
Naručitelj zadržava pravo nakon dostave ažuriranih popratnih dokumenata iskoristiti pravo provjere
činjenica navedenih u tim dokumentima sukladno člancima 262. i 264. stavka 4.
ZJN-a 2016.
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u
ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. i 2. ZJN 2016,
Naručitelj će odbiti ponudu tog Ponuditelja te pozvati na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
Ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje
razlozi za poništenje.
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6. PODACI O PONUDI
6.1.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuditelji kreiraju ponudu u sustavu EOJN koja sadrži minimalno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.2.

Popunjen ponudbeni list, uključujući uvez ponude kreiran putem EOJN
Popunjen troškovnik
Ispunjen eESPD obrazac (jedan ili više u skladu s uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi)
Potpisana izjava o integritetu ponuditelja
Izjava - Rok isporuke robe

NAČIN DOSTAVE PONUDE

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN-a, a vezujući se na elektroničku objavu obavijesti o
nadmetanju te na elektronički pristup DON-u.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu („Narodne novine“ broj 10/02, 80/08, 30/14) i
pripadajućih podzakonskih propisa, ponuditelj može svoju ponudu potpisati uporabom naprednog
elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak
službenog pečata na papiru, povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.
Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te
informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući
kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN-a, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj može osigurati sigurno
povezivanje svih dijelova ponude uvezom ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. Troškovnik
koji je priložen uz DON ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.
Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između
ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene
osobe naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.
Dio ponude koji gospodarski subjekt sukladno posebnim propisima želi označiti poslovnom tajnom mora se
prilikom pripreme ponude označiti poslovnom tajnom i u sustavu EOJN-a.
U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na DON ili poništi
postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu
dostavljene elektronički, EOJN trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko
nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno
dostaviti svoje ponude.
Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke
ponude te se, bez odgode, ponuditelju dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o
datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički
dostavljenih ponuda.
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Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi
uspješno predao elektroničku ponudu su sljedeći:
• Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u
Elektronički oglasnik kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte
za razmjenu informacija s naručiteljem putem EOJN;
• Gospodarski subjekt je putem EOJN dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.
U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN će elektronički dostavljene ponude pohraniti
na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integriranim verzijama dokumenata uz
mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda
odnosno javnog otvaranja ponuda.
U slučaju nedostupnosti EOJN tijekom roka za dostavu ponuda, ponuditelji se upućuju na Naputak o
postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH („Narodne novine“ broj 88/16),
koji propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda,
zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti EOJN-a.
6.3.

DOSTAVA DIJELA / DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ponuditelji u papirnatom obliku, u roku za dostavu ponuda, dostavljaju dokumente drugih tijela ili subjekata
koji su važeći samo u izvorniku, ako ih elektroničkim sredstvom nije moguće dostaviti u izvorniku, poput
traženih sredstava jamstva odnosno jamstva za ozbiljnost ponude.
U slučaju kada ponuditelj uz elektroničku dostavu ponuda u papirnatom obliku dostavlja određene
dokumente koji ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj ih dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je
obvezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokumenti odnose, te takva
omotnica sadrži sve podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.
Zatvorenu omotnicu s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom
poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, na kojoj mora biti naznačeno:
- na prednjoj strani omotnice:
Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Adresa: Dobrota 24, 20213 Čilipi
Ev. br. Nabave: BN.06/20 MV
Predmet nabave: Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu
„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“
››NE OTVARAJ‹‹
- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:
Naziv i adresa ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata
U slučaju dostave dijela/dijelova ponude odvojeno u papirnatom obliku, kao vrijeme dostave ponude uzima
se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN-a (elektroničke ponude).
6.4.

VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopuštene.
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NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Cijena ponude obuhvaća sve točke troškovnika i izražava se u:
1. sveukupnom iznosu, u kunama ili EUR bez PDV-a, - brojkama;
2. sveukupnom iznosu PDV-a, u kunama ili EUR, - brojkama;
3. sveukupnom iznosu, u kunama ili EUR sa PDV - brojkama.
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako
postoje, te popusti.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis
cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis
iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i
cijeni ponude.
6.6.

VALUTA PONUDE

Jedinične cijene i ukupna cijena ponude moraju biti izražene u hrvatskim kunama ili EUR.
Plaćanja se vrše u hrvatskim kunama ili EUR.
U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost.

6.7.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude:
1. cijena,
2. rok isporuke
Relativni značaj kriterija
- cijena ponude 90%
- rok isporuke 10%

UKUPNO

Kriterij
cijena
Rok isporuke

Bodovi
C
I
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Kriterij 1. - Cijena ponude – maksimalni broj bodova 90
Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 90 bodova. Ponuda, koja u usporedbi s ostalim
ponudama nudi najnižu ukupnu cijenu bez PDV-a, s uključenim svim troškovima, popustima i
naknadama, dobiva najviše bodova. Naručitelj će ponude bodovati do 90 bodova, i to tako, da će
najjeftinija ponuda dobiti najveći broj bodova, a svaki sljedeći u odnosu na prethodnu razmjerno
manji broj bodova, prema jednadžbi:

C = Cmin/Cn x 90

Pri čemu je:
C – broj bodova za kriterij cijena
Cmin – ponuda sa najnižom ukupnom cijenom
Cn – ukupna cijena usporedne ponude
Cijena ponude upisuje se u Troškovnik

Kriterij 2 – Rok isporuke – maksimalni broj bodova 10

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 10 bodova.
Kao kriterij primjenjuje se rok isporuke robe. Naručitelj je odredio maksimalni rok isporuke robe
koji iznosi 150 radnih dana od primitka narudžbenice od strane naručitelja. Ponuditelji u svojoj
ponudi moraju dostavit prijedlog roka isporuke u vidu izjave koju daje osoba ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta (prijedlog obrazca se nalazi u prilogu 2). Rok isporuke mora biti
određen na puni radni dan.
Ponuditelju koji u svojoj ponudi ne dostavi prijedlog roka isporuke smatrat će se da je kao rok
isporuke ponudio maksimalni rok isporuke određen ovom dokumetacijom o nabavi.
Ponuda, koja u usporedbi s ostalim ponudama nudi najkraći rok isporuke robe dobiva najviše
bodova. Naručitelj će ponude bodovati do 10 bodova, i to tako, da će ponuda koja nudi najkraći rok
isporuke robe dobiti najveći broj bodova, a svaki sljedeći u odnosu na prethodnu razmjerno manji
broj bodova, prema jednadžbi:
I = Imin/In x 10
pri čemu je:
I – broj bodova za kriterij rok isporuke,
Imin – ponuda sa najkraćim rokom isporuke,
In – ponuđeni rok isporuke usporedne ponude
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Izračun
Bodovi koje ponuda dobije sukladno navedenim kriterijima zbrojit će se prema slijedećoj formuli
BP = C + I
pri čemu je:
BP – ukupni broj bodova ponude
C - broj bodova za kriterij cijena
I - broj bodova za kriterij rok isporuke

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ima najveći broj bodova.
U slučaju više ponuda s istim brojem bodova, biti će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.
6.8.

JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu u skladu s uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije o nabavi. Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponude
ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON-a. Propisani tekst DON-a ne smije se mijenjati i
nadopunjavati.
6.9.

ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je minimalno 3 mjeseca od isteka roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom
valjanosti bit će odbijene temeljem članka 295. stavak 1. ZJN 2016. Naručitelj će pisanim putem zatražiti
Izjavu o produljenju roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavak 2. ZJN 2016.
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OSTALE ODREDBE
DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA TE IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne
informacije, objašnjenja ili izmjene vezana uz DON. Naručitelj će dodatne informacije, objašnjenja i izmjene
bez odgode staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu
dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen
pravodobno, odnosno ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe
rok za dostavu ponuda, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj će
staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
Javni naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DON do isteka roka za dostavu ponuda ili zahtjeva za
sudjelovanje.
Javni naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje u sljedećim slučajevima:
1. ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno
zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana
prije roka određenog za dostavu
2. ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena
3. ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju kako ga opisuje članak 239. ZJN 2016.
U slučajevima iz točaka 1. i 2., javni naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda razmjerno važnosti
dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na
nadmetanje.
U slučaju iz točke 3., javni naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda za najmanje četiri dana od dana
slanja ispravka poziva na nadmetanje.
Javni naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ponuda ako dodatne informacije, objašnjenja ili
izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu
prilagođenih ponuda.

7.2.

ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata potrebno je da svi članovi zajednice opunomoće jednog člana za
dostavljanje ponude posredstvom e-oglasnika javne nabave „Narodnih novina“.
Potpisi na punomoći moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika, a punomoć se dostavlja u ovjerenoj kopiji
u sklopu elektroničke ponude.
Ako su članovi zajednice gospodarskih subjekata sporazumom, ugovorom ili nekim drugim pravnim aktom
ovlastili jednog člana kao nositelja ponude koji će posredstvom e-oglasnika javne nabave „Narodnih
novina“ dostaviti zajedničku ponudu, umjesto punomoći, članovi zajednice mogu dostaviti ovjerenu kopiju
takvog akta, ali isključivo pod uvjetom da su potpisi na takvom aktu ovjereni kod javnog bilježnika.
Zajednica gospodarskih subjekata je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo
zajedničku ponudu. Za potrebe dostavljanja ponude naručitelj ne smije od zajednice gospodarskih
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subjekata zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može poslije odabira od
zajednice gospodarskih subjekata zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za
zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj
dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.
Odgovornost ponuditelja iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.
Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih
subjekata, kako je određeno obrascem Elektroničkog oglasnika, uz obveznu naznaku člana zajednice
gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i
postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. Naručitelj će neposredno plaćati
svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako
zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.
7.3.

SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više
podugovaratelja, dužan je u ponudi
- navesti koji dio podugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količinu, vrijednost ili postotni
udio)
- navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj,
broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
- dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.
Podaci o podugovarateljima obvezni su dijelovi ugovora o javnoj nabavi.
Ponuditelj s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi obvezan je uz račun priložiti račune odnosno
situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže
da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi naručitelju uputiti pisani zahtjev za:
- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio
ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je
prethodno dao u podugovor i uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, odabrani ponuditelj mora
javnom naručitelju dostaviti za novog podugovaratelja podatke o
- dijelu podugovora koji namjerava dati u podugovor (predmet ili količinu, vrijednost ili postotni udio)
- podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski
zastupnici podugovaratelja)
- te dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) za podugovaratelja.
Pri odobrenju navedenih zahtjeva naručitelj će se voditi člankom 225. ZJN 2016.
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Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
7.4.

VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

7.4.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj je dužan kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti bankarsku garanciju s klauzulom „plativo na
prvi pisani poziv korisnika garancije“ i „bez prava prigovora“ u iznosu od 18.000,00 kuna s rokom valjanosti
sukladnom roku valjanosti ponude, odnosno minimalno 3 mjeseca od isteka roka za dostavu ponuda.

-

Naručitelj se ima pravo naplatiti iz dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude u slijedećim
slučajevima:
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,
neprihvaćanja ispravka računske greške,
odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje
ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronički dostavljene ponude, u
papirnatom obliku, umetnuto u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu, u zatvorenoj omotnici
neposredno na protokol naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- na prednjoj strani omotnice:

Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Adresa: Dobrota 24, 20213 Čilipi
Ev. br. Nabave: BN.06/20 MV
Predmet nabave: Karte za ukrcaj u zrakoplov i privjesci za prtljagu
„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“
››NE OTVARAJ‹‹

- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:
Naziv i adresa ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj
je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio
najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.
U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na SVE članove zajednice
ponuditelja.
Naručitelj će prihvatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ako je izdano na ime jednog člana zajednice
ponuditelja (kao Nalogodavac) samo ukoliko će biti i ostali članovi zajednice ponuditelja navedeni u istom.
Jamstvo za ozbiljnost ponude biti će vraćeno ponuditelju u roku od deset dana od dana potpisivanja
ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku
jamstva obvezan je pohraniti.
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7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa ugovora dostaviti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv korisnika
garancije“ i „bez prava prigovora“ na iznos 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti za cijelo
vrijeme važenja istog.
7.4.3. Novčani polog
Bez obzira koje je sredstvo jamstva naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom
iznosu i isti uplatiti na račun naručitelja otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. broj:
IBAN: HR8724020061100554933
Poziv na broj: OIB ponuditelja
Opis plaćanja: Jamstvo BN.06/20 MV
Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna nisu
obvezni dostaviti jamstvo traženo prema odredbama ove točke dokumentacije o nabavi.

7.5.

DATUM, VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave
Republike Hrvatske najkasnije do 06.03.2020. godine, do 10:00 sati.
Javno otvaranje ponuda održati će se 06.03.2020. godine, u 10:00 sati u Sali za sastanke Upravne zgrade
Zračne luke Dubrovnik, Dobrota 24, 20 213 Čilipi.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Sukladno
članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda
imaju samo predstavnici stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati predstavnicima stručnog
povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije otvaranja ponuda.
7.6.

POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Ugovor o javnoj nabavi će biti sklopljen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponudi odabranog ponuditelja,
najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.
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7.6.1. Klauzula integritet
Sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019 – 2020 naručitelj i
ponuditelj u postupku nabave jamče korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s
postupkom nadmetanja (radnja koja korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti
koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od
strane neovisnih stručnjaka i prihvaćaju odgovornosti i određene sankcije (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora)
ukoliko se krše pravila. Sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu
2019 – 2020 Izjava o integritetu naručitelja se nalazi na slijedećoj internetskoj poveznici:
https://www.airport-dubrovnik.hr/images/stories/nadmetanja/IzjavaOIntegritetuNarucitelja.pdf
7.6.2. Sporovi i arbitraža
Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka,
povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim
Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.
Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka
mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim
Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).
U slučaju da se unatoč nastojanju sporazumnog rješavanja spora ne uspije postići mirno rješenje spora, za sudske
sporove ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Dubrovniku. Pravo koje se primjenjuje je hrvatsko
pravo.
7.6.3. Poslovna tajna
Odabrani ponuditelj se obvezuje sve podatke koji su mu bili dostupni, kao i one koji će mu tijekom rada pri izvršenju i
u svezi ovog ugovora biti dostupni, neće iznositi, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama, osim
uz izričitu pisanu suglasnost Naručitelja, kao i da će poduzeti sve mjere osiguranja za zaštitu tajnosti podataka.
Gospodarski subjekt smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom,
uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda. Ako je gospodarski subjekt neke podatke
označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.
Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir
ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom
propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

7.7.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Odluku o odabiru/poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda naručitelj će u roku od 90
dana od isteka roka za dostavu ponuda dostaviti svakom ponuditelju i to objavom u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu će se dostava smatrati obavljenom istekom dana
objave.
Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Odluka o odabiru postaje izvršna njenom
dostavom ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje.
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Ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o
javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.
Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru istekao rok valjanosti ponude, ugovor o javnoj nabavi nastaje
dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bilo uvjet, i dostavom
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude. U svrhu dostave izjave i
jamstva ponuditelju se daje primjereni rok, ne kraći od 5 dana.
Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i
jamstvo za ozbiljnost ponude, odustane od svoje ponude, odbije potpisati Ugovor o javnoj nabavi ili ne
dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji o nabavi javni naručitelj
će, uvažavajući članak 307. stavak 7. ZJN 2016., ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir
ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane
ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.
7.8.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od ispostave računa za isporučenu robu.
7.9.

POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE DOKUMENATA I ELEMENATA PONUDE

Sukladno članku 293. ZJN 2016., ako u postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj utvrdi da su
informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se
takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog
tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune
ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.
Dopuna, razjašnjenja odnosno upotpune ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir
ponude ili ponuđenim predmetom nabave.
Ako javni naručitelj u postupku javne nabave ne primjeni mogućnost upotpunjavanja, dopune odnosno
razjašnjavanja, obvezan je obrazložiti razloge u zapisniku o pregledu i ocjeni.
7.10. ROK MIROVANJA I UVID U PONUDE
Naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o
odabiru. Rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj
čija je ponuda ujedno i odabrana.
Javni naručitelj će nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, na zahtjev
ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike i
dostavljene ponude, osim u one dokumente koji su označeni tajnim.
7.11. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog
ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih
prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno
odvjetništvo.
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Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, na adresi Zagreb, Koturaška cesta
43/IV.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih
usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava
Državne komisije i EOJN RH. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan
predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno
naručitelju.
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:
-

-

objave obavijesti o na nadmetanju, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen
zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja
ponuda
primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili
razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi
stavka 1. članka 406. ZJN 2016. nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016.
U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, Naručitelj će
postupiti sukladno članku 419. ZJN 2016.
7.12. PRIMJENA PROPISA
Na pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka nabave usluga, a koja nisu regulirana ovom
Dokumentacijom o nabavi primjenjivat će se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na
odgovarajući način odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN
65/2017) te ostalih pozitivnih podzakonskih propisa kojima je regulirano područje javne nabave.
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PRILOG I
IZJAVA O INTEGRITETU

Kojom ponuditelj

(naziv ponuditelja,
sjedište, OIB)

u postupku nabave

,

(naziv predmeta nabave)

jamči korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom
nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične
prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražava suglasnost s provedbom
revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaća odgovornosti i određene sankcije
(ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U

, dana

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

PRILOG II
IZJAVA O ROKU ISPORUKE
Sukladno točki 6.7. Dokumentacije o nabavi, u postupku javne nabave KARTE ZA UKRCAJ U ZRAKOPLOV I
PRIVJESCI ZA PRTLJAGU, evidencijski broj BN.06/20 MV, daje se
IZJAVA O ROKU ISPORUKE
Kojom ja _________________________________ , __________________________________ ,
(ime i prezime)

(OIB ili identifikacijski broj)

kao osoba ovlaštena za zastupanje ________________________________________________ ,
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da rok isporuke robe u postupku KARTE ZA UKRCAJ U ZRAKOPLOV I PRIVJESCI ZA
PRTLJAGU iznosi __________________________________ radnih dana.

U ____________, _________ 2020. g.
(mjesto)

(datum)

_____________________________________
(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.
___________________________________
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

