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Hrvatski autoklub 
Avenija Dubrovnik 44 
10010 Zagreb 
 
 
 

 
 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE  
 

odabir najpovoljnijeg ponuđača za stručni nadzor nad radovima izgradnje 
smjestišta za čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 18. veljače 2016.  
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UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 
 

1. OPĆI PODACI 

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja: 
Hrvatski autoklub 
Avenija Dubrovnik 44 
10010 Zagreb 
OIB: 53540975485 
Matični broj: 3271641 
telefon: 01/66 11 999, telefaks: 01/62 23 111 
Internetska adresa: www.hak.hr 

 
1.2. Podaci o kontaktu: 

Glavni ured, Ured Predsjednika i Glavnog tajnika, Dr. sc. Igor Šiško, dipl. ing.  
Adresa elektroničke pošte: igor.sisko@hak.hr 
 

1.3. Opis postupka 
Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 19. veljače 2016. na 

službenim stranicama Hrvatskog autokluba www.hak.hr i ne vodi se prema Zakonu o 
javnoj nabavi.  

 
Svoje kompletne ponude možete dostaviti poštom ili predajom u Pisarnicu u 

sjedištu HAK-a najkasnije do 7. ožujka 2016. do 12:00 sati. Zakašnjele ponude 
neće biti razmatrane. Opcija ponude je 90 dana. 

 
Otvaranje ponuda obavit će se 7. ožujka 2016. u 12:15 sati u Hrvatskom 

autoklubu, Zagreb, Avenija Dubrovnik 44. Otvaranju mogu prisustvovati predstavnici 
Ponuditelja uz predočenje, od strane ovlaštene osobe, potpisanog i ovjerenog 
ovlaštenja. 

 
Naručitelj zadržava pravo odabira najprihvatljivije ponude, kao i mogućnost 

neprihvaćanja niti jedne od ponuda i to bez obrazloženja i ikakvih obaveza prema 
Ponuditeljima. Naručitelj ne snosi nikakve troškove u vezi sa sudjelovanjem Ponuditelja 
u postupku nadmetanja. 

 
 
 

http://www.hak.hr/
mailto:igor.sisko@hak.hr
http://www.hak.hr/
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2. PREDMET NATJEČAJA 

U kontekstu unaprjeđenja uvjeta za obavljanje poslova javne ovlasti 
preuzimanja, prikupljanja, čuvanja i prodaje prijevoznih sredstava pod carinskim 
nadzorom Hrvatski autoklub je angažirao izvođača radova za izgradnju smjestišta za 
čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru (objekt niskogradnje).  

 
Usluge stručnog nadzora koje su predmet ovog natječaja pružaju se tijekom 

izvođenja prethodno opisanih radova sukladno važećim zakonima i propisima koji se 
odnose na predmet ovog natječaja, pravilnicima i hrvatskim normama, pravilima 
struke, projektnoj dokumentaciji i posebnim zahtjevima Naručitelja za pojedine 
izvanredne radove. 

 
Poslove stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u 

okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni inženjer sukladno posebnom 
zakonu. 

 
Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik gospodarskog subjekta koji izvodi 

radove nad kojima treba provoditi nadzor. 
 
Tijekom pružanja usluga koje su predmet ovog javnog natječaja nadzorni 

inženjer je obvezan: 
- svakodnevno se nalaziti na gradilištu tijekom izvođenja radova, 
- nadzirati radove tako da budu u skladu s projektnom dokumentacijom, 

odnosno građevinskom dozvolom, važećim zakonima i posebnim propisima koji se 
odnose na predmet ovog javnog natječaja, 

- utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane 
posebnim zakonom, 

- osigurati provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, 
odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova objekta izgradnje putem ovlaštene 
osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza ugrađenih 
građevinskih proizvoda i opreme, u skladu s važećim zakonima, za sve izvedene 
dijelove objekta izgradnje i za radove koji su u tijeku u slučajevima kada je važećim 
zakonima ili propisima donesenim na temelju tih zakona ili projektom određena takva 
obveza, 

- bez odlaganja upoznati Naručitelja sa svim nedostacima odnosno 
nepravilnostima koje uoči tijekom izvođenja radova i o poduzetim mjerama, 

- sastaviti završno izvješće o izvedenim radovima. 
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2.1. Mjesto provođenja stručnog nadzora 
Zadar, Gospodarska zona Murvica - jug, Općina Poličnik, građevna čestica kč. 

br. 945/113 k.o. Murvica 
 

2.2. Rok izvršenja stručnog nadzora 
Dinamika provođenja stručnog nadzora mora biti u skladu s dinamikom 

izvođenja radova izgradnje. 
 

2.3. Cijena ponude 
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama 

te ista mora biti izražena bez i s PDV-om. 
 

3. SADRŽAJ PONUDE 

3.1. Osim navedenog u točki 2. ove dokumentacije, ponuda mora 
sadržavati i sljedeće dokaze o sposobnosti Ponuditelja: 

1. Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra (izvornik – ne stariji 
od 60 dana od datuma objave natječaja). 

2. BON1, BON2. 
3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (izvornik – ne stariji od 30 dana od 

datuma objave natječaja). 
4. Izjavu o nekažnjavanju u vezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, 

pranju novca ili prijevari, ovjerena kod javnog bilježnika. Izjavu daje odgovorna 
osoba za sebe i za pravnu osobu (izvornik – ne stariji od 60 dana od datuma 
objave natječaja). 

5. Popis ugovora o stručnom nadzoru nad izgradnjom objekata u području 
niskogradnje sklopljenih u posljednje tri godine, s nazivom Naručitelja, 
vrijednosti i potvrdom Naručitelja (minimalno 3 potvrde – izvornik) o uredno 
izvršenim ugovornim obvezama za poslove iste ili slične vrste kao i predmet 
nadmetanja. 

6. Potpisanu i ovjerenu izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene iz Priloga 4. 
7. Potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje iz Priloga 5. 

 
Ponuditelj koji ne dostavi dokaze o sposobnosti bit će eliminiran iz Nadmetanja.  
 
3.2. Način popunjavanja ponude  

 
Tehnička dokumentacija i Troškovnik koji se nalaze u Prilogu 2 i 3 ove 

dokumentacije sastavni su dijelovi ponudbenog lista koji se nalazi u Prilogu 1. Iste je 
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potrebno popuniti sukladno uputama i u svim stavkama, te ovjeriti pečatom i potpisati 
od strane ovlaštene osobe Ponuditelja. 

Ukoliko Ponuditelj ima potrebu za pojašnjenjem pojedinih dijelova natječaja, 
upit može poslati u pisanom obliku i to na e-mail adresu: igor.sisko@hak.hr. Po 
primitku upita Naručitelj se obvezuje odgovoriti u roku od tri radna dana od zaprimanja 
upita. 

 
3.3. Cjelovitost ponude 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu kako bi se onemogućilo naknadno 
umetanje ili vađenje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na 
posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat Ponuditelja tako 
da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio naljepnice).  

 
3.4. Način dostave ponude 

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na 
adresu: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, s naznakom „PONUDA 
ZA STRUČNI NADZOR  NAD RADOVIMA IZGRADNJE SMJESTIŠTA ZA ČUVANJE VOZILA 
POD CARINSKIM NADZOROM U ZADRU – NE OTVARAJ“. Na omotnici mora biti vidljivo 
istaknut naziv Ponuditelja. 

Rok za dostavu ponuda je 7. ožujka 2016. do 12:00 sati bez obzira na način 
dostave. 

Zakašnjele ponude, nepotpune ponude ili na drugi način podnesene ponude 
protivno uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati. 
  

mailto:igor.sisko@hak.hr
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4. KRITERIJI ODABIRA 

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača su: 

• Ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
• Ukupna cijena provođenja stručnog nadzora, 
• Rokovi plaćanja, 
• Reference Ponuditelja. 
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Prilog 1: Ponudbeni list za stručni nadzor nad izgradnjom smjestišta za 
čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru 

 
I. Podaci o Ponuditelju 

 
R.br. PODACI O PONUDITELJU 

1. Naziv  
2. Sjedište/adresa  
3. Adresa za dostavu pošte  
4. Adresa e-pošte  
5. OIB  
6. Broj računa:  
7. Ponuditelj je u sustavu 

PDV-a (Da/Ne) 
 

8. Kontakt osoba  
9. Broj telefona / faxa  
10. Adresa za dostavu pošte  

 
Ukoliko u ponudi sudjeluje i podizvoditelj, tablicu je potrebno popuniti i za 
podizvoditelja. 
 

II. Podaci o usluzi stručnog nadzora koja je predmet natječaja 
 

R.br. PODACI O PONUDITELJU 
1. Cijena (bez PDV-a):  
2. Iznos PDV-a:  
3. Ukupna cijena (cijena 

ponude s PDV-om) 
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Prilog 2: Tehnička dokumentacija 
 
 
Ponuditeljima se na uvid dostavlja sljedeća tehnička dokumentacija: 
 
GLAVNI PROJEKT CARINSKOG SKLADIŠTA I CENTRA AUTOKLUBA ZADAR U 
GOSPODARSKOJ ZONI MURVICA, OPĆINA POLIČNIK, ZADAR na k.č.br. 945/113,  
k.o. Murvica – I i II etapa  
 
               
Popis mapa glavnog projekta: 

 
 

Broj mape Tvrtka Sadržaj mape 
 
 

MAPA 1. ENTASIS d.o.o. 
Zagreb, Sermageova 13 
 

Arhitektonski projekt  

MAPA 2. 
 
 
MAPA 3. 

STUDIO ARHING   
Zagreb, Ćire Truhelke 49 
 
Vedra inženjering d.o.o. 

Građevinski projekt 
Projekt konstrukcija  
 
Projekt prometnih površina 

 
 
MAPA 4. 

Zagreb, Preradovićeva 37 
 
Šprem – projekt d.o.o.  
Zagreb, M. Rešetara 29 
 

 
 
Projekt hidroinstalacija 

MAPA 5. Shema ZS d.o.o. 
Zagreb, Julija Knifera 2 

Elektrotehnički projekt 

   
MAPA 6. DHT projekt d.o.o. 

Zagreb, Trg senjskih uskoka 1   
 

Projekt strojarskih instalacija   
 

 
Projektna dokumentacija može se preuzeti na sljedećoj stranici: 
http://go.hak.hr/natjecaj-murvica-02-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://go.hak.hr/natjecaj-murvica-02-2016
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Prilog 3: Troškovnik 
 
Troškovnik se sastoji od sljedećih cjelina: 
 

1.    Troškovnik građevinsko – obrtničkih radova 
2.    Troškovnik građevinskih radova – prometne površine 
2.a. Troškovnik oborinske kanalizacije 
3.    Troškovnik vodovoda i kanalizacije 
4.    Troškovnik elektrotehničkih instalacija 
5.    Troškovnik strojarskih instalacija 

 
Troškovnik se može preuzeti na sljedećoj stranici: 
http://go.hak.hr/natjecaj-murvica-02-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://go.hak.hr/natjecaj-murvica-02-2016
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Prilog 4: Izjava o nepromjenjivosti ponuđene cijene 
 
 
Izjavljujemo da se ponuđena cijena za provođenje stručnog nadzora nad radovima izgradnje 
smjestišta za čuvanje vozila pod carinskim nadzorom u Zadru neće mijenjati za vrijeme trajanja 
ugovora o stručnom nadzoru. 
 
 
Mjesto i datum:      Potpis i pečat Ponuditelja: 
 
__________________     ____________________ 
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Prilog 5: Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje 
 
 
Izjavljujemo da smo upoznati s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje za provođenje 
stručnog nadzora nad radovima izgradnje smjestišta za čuvanje vozila pod carinskim nadzorom 
u Zadru te da iste prihvaćamo. 
 
 
Mjesto i datum:      Potpis i pečat Ponuditelja: 
 
___________________     ____________________ 
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