
Obavijest o bagatelnoj nabavi 
 
Naručitelj 

Službeni naziv: Hrvatski prirodoslovni muzej  
OIB: 53150371536 
Poštanska adresa: Demetrova 1 
Mjesto: Zagreb  
Poštanski broj: 10000  
Država: Hrvatska 
 
Kontakt podaci 

Osoba za kontakt: dr. sc. Iva Mihoci 
Telefon: 01/48 51 700, 098220253 
E-pošta:  iva.mihoci@hpm.hr 
Telefaks: 01/48 51 644 
 
Evidencijski broj nabave: 1/14 BN 
 
Predmet nabave 

Naziv: Arhitektonsko i idejno rješenje Stalnog postava Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja 
Procijenjena vrijednost: 199.800,00 hrk 
Vrsta ugovora: Usluge 
Mjesto isporuke: Hrvatski prirodoslovni muzej, OIB: 53150371536, Demetrova 1, 10000 
Zagreb 
 
Predaja ponuda 

Rok za dostavu ponuda: osam dana od dana objave na web stranicama  Hrvatskoga 
prirodoslovnog muzeja 
Adresa za dostavu ponuda: 
Hrvatski prirodoslovni muzej, OIB: 53150371536, Demetrova 1, 10000 Zagreb 

 

Uvjeti nabave 

• način izvršenja: ugovor 
• rok izvršenja: od potpisa ugovora do 31. prosinca 2014. godine 
• rok valjanosti ponude: 8 dana od dana objave ponude 
• mjesto izvršenja: Zagreb 
• rok, način i uvjeti plaćanja: obračun izvršene usluge obavljat će se prema izrađenoj 
projektnoj dokumentaciji. Izvođač će za izvršenu uslugu ispostavljati račune kojima u prilogu 
moraju biti zapisnici o primopredaji dokumentacije. Rok za plaćanje računa je 30 dana od 
dana zaprimanja računa. 
• cijena ponude: Ponuda se dostavlja s cijenom u kunama. U cijenu ponude moraju biti 
uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza 
cijene ponude. 
 
Dodatni podaci: Uvjeti sposobnosti i jamstva 

 
6. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 



 
6.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA 
 
6.1.1 Nekažnjavanje 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za 
bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena 
po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita 
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. i 143/12.), 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi 
dostaviti izjavu. 
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije 
biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana poziva na dostavu ponuda. 
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta 
zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije 
u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, Naručitelj 
može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog 
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta ili 
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za 
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili 
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje 
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji 
je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta 



gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod 
a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki. 
 
6.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je 
gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza. 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 
b) jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod 
prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje 
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda (ili 
jednakovrijedni dokument) odnosno izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana 
poziva na dostavu ponude. 
 
6.1.3. Lažni podaci 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri 
dostavi dokumenata kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti te razlozi za isključenje 
ponuditelja. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili 
izjavama kojima se dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja gospodarskih subjekata 
Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih 
subjekata. U slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi 
Naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti. 
 
6.2. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA 
 
6.2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s 

vjerovnicima ili obustava poslovne djelatnosti, odnosno prethodni postupak 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne javne nabave: 
I. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba 
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio 
poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi 
utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj 
dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili 
postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim 
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog 
subjekta ili 
b) ako ne postoji dokument pod a) jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko 
ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili 
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ih nije 
moguće ishoditi, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu 



ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta. 
Izvod (ili jednakovrijedni dokument) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana 
poziva na dostavu ponude, a Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana 
poziva na dostavu ponude. 
 
6.2.2. Obavljanje profesionalne djelatnosti 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne javne nabave ako su gospodarski 
subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta 
pravomoćno osuđeni za bilo koje djelo koje se odnosi na obavljanje njihove profesionalne 
djelatnosti prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba 
dolazi. 
Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
a) izvod iz kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog 
subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta ili 
b) ako dokument pod a) ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji 
izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u 
državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta ili 
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ih nije 
moguće ishoditi, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta. 
Izvod (ili jednakovrijedni dokument) ne smiju biti stariji od 6 mjeseci računajući od dana 
poziva na dostavu ponuda, a Izjava ne smije biti starija od 30 dana, računajući od dana poziva 
na dostavu ponude. 
 
6.2.3. Težak profesionalni propust 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka bagatelne nabave ako su gospodarski subjekt 
i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta u 
posljednje tri godine računajući do početka postupka bagatelne nabave učinili težak 
profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način. 
Profesionalni propust predstavlja propust koji je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po 
zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta učinila u obavljanju svoje 
profesionalne djelatnosti, postupajući protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim 
ugovorima, pravilima struke ili propust vezan uz izvršenje ugovora koji je doveo do raskida 
tog ugovora od strane Naručitelja ili do drugih težih posljedica. 
Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od početka postupka bagatelne nabave. 
Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, okolnosti za isključenje utvrđuju se za svakog člana 
pojedinačno. 
 
6.3. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA (čl. 69. Zakona) 
 



Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokumente 
kojima dokazuje svoju pravnu i poslovnu sposobnost, financijsku sposobnost te tehničku i 
stručnu sposobnost. 
Dokumenti za dokazivanje sposobnosti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je izvorni za dokazivanje 
sposobnosti na stranom jeziku, uz prilaganje izvornih dokumenata za dokazivanje 
sposobnosti na stranom jeziku, ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod 
ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
 
6.3.1. Pravna i poslovna sposobnost 

I. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta 
gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može 
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Dokaz se prilaže u neovjerenoj 
preslici i ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana poziva na dostavu ponuda. 
 
6.4. DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI 
 
I. Izjava ponuditelja o kadrovskoj osposobljenosti 
Izjava Ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno 
znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje predmetnih radova, neovisno o tome pripadaju li 
oni gospodarskom subjektu, ali uz odgovarajući dokaz da Ponuditelj može raspolagati 
osobama koje kod njega nisu zaposlene. 
Uz izjavu ponuditelj dostavlja presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, i dokazive 
reference. 
U slučaju zamjene navedenih osoba tijekom provedbe ugovorenih poslova u odnosu na 
osobe iz ponude odabranog Ponuditelja, Ponuditelj treba osigurati zamjenu osobom 
najmanje jednakih ili viših kvalifikacija te prethodno pribaviti pisano odobrenje Naručitelja. 
Dokumente tražene u točkama 6. ovog pozivana na dostavu ponude, a kojima se utvrđuje 
postojanje razloga isključenja odnosno kojima se dokazuje sposobnost, ponuditelj može 
dostaviti u neovjerenoj preslici. 
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o 
odabiru, Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o 
javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su 
traženi u ovom Pozivu na dostavu ponuda, a koje izdaju nadležna tijela. 
Ukoliko je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 
 
6.5. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 
Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti jamstvo za ponudu u jednom od navedenih oblika: 
- izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv“ i „ bez prigovora“. 
Ili 
- bjanko zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona. 
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Hrvatski prirodoslovni muzej, OIB: 
53150371536, Demetrova 1, 10000 Zagreb, a dostavlja se u iznosu od 10.000,00 hrk. 



Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u 
roku njene valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. Stavka 
1., točka 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno 
članku 95. stavku 4. ovoga Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o bagatelnoj nabavi 
odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenja ugovora. 
Jamstvo vrijedi najkasnije do isteka valjanosti ponude. Svaka ponuda koja nije pokrivena 
jamstvom za ozbiljnost ponude bit će isključena iz daljnjeg postupka. Za Naručitelja će biti 
neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo 
za ozbiljnost ponude Ponuditelja koji je odabran bit će vraćeno neposredno nakon završetka 
postupka bagatelne javne nabave. 
Ponuditelj mora traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, koje je obvezno, dostaviti kao 
sastavni dio svoje ponude, uvezati na način da ga stavi u plastični omot sa strane s rupicama, 
označi na plastičnom omotu broj stranice (redni broj kroz ukupni ili ukupni kroz redni broj 
stranica) te uveže jamstvenikom na način kako je to propisano ovom dokumentacijom za 
ostali dio ponude. 
 



 

Dodatak 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu bagatelne nabave. 

 


