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1. OPĆI PODACI 

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja: 
Hrvatski autoklub 
Avenija Dubrovnik 44 
10010 Zagreb 
OIB: 53540975485 
telefon: 01/66 11 999, telefaks: 01/66 23 111 

 
1.2. Kontakt-osoba Naručitelja: 

Goran Baotić, rukovoditelj Sektora podrške poslovanju 
Adresa elektroničke pošte: goran.baotic@hak.hr 
 
Ako Ponuditelj ima potrebu za pojašnjenjem pojedinih dijelova natječaja, upit 

može poslati u pisanom obliku i to na e-mail adresu kontakt-osobe. Po primitku upita 
predstavnik Naručitelja se obvezuje odgovoriti u roku od 3 (tri) radna dana od 
zaprimanja upita. 

 
 

1.3. Opis postupka: 
Postupak slobodnog nadmetanja objavljen je dana 16. rujna 2020. na službenim 

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

 
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. 
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2. PREDMET NATJEČAJA 

Svrha natječaja odabir je najpovoljnijeg ponuđača za poslove izgradnje tehničke 
baze Hrvatskog autokluba u Gospiću. 

 
2.1. Mjesto izvođenja radova 

Budačka bb, 53000 Gospić (k.č. 163/1, 164/2, k.o. Gospić) 
 

2.2. Rok izvršenja radova 
Najkasnije 4 (četiri) mjeseca od dana potpisa ugovora. 
 

2.3. Iznos ponude 
Ponuditelj je obvezan ponuditi cijenu sukladno Tehničkoj dokumentaciji i 

Troškovniku koji se nalaze u Prilogu 2. i 3. ove dokumentacije. Ponuditelj izražava 
iznos ponude u kunama. U iznos ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi 
i eventualni popusti. 
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3. SADRŽAJ PONUDE 

3.1. 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. BON2/SOL2. 
3. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga (izvornik – ne stariji od 30 dana od 

datuma objave natječaja). 
4. Popis podizvoditelja (ako ih ima). 
5. Popis ugovora o izgradnji sličnih objekata za Ponuditelja ili njegove 

podizvoditelje, sklopljenih u posljednje tri godine, s navedenim datumom 
izgradnje, nazivom Naručitelja, vrijednosti radova te potvrdu Naručitelja 
(minimalno 3 potvrde – izvornik) o uredno izvršenim ugovornim obvezama za 
poslove iste ili slične vrste kao i predmet nadmetanja. 

6. Pismo namjere prvoklasne banke da će Ponuditelju izdati garanciju za uredno 
izvršenje posla na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, kada isti 
bude sklopljen (dostavlja se na obrascu Banke). 

7. Potpisanu i ovjerenu izjavu o nepromjenjivosti ponuđene cijene iz Priloga 5. 
8. Potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta iz Priloga 6. 

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

Troškovnik koji se nalazi u Prilogu 3. ove dokumentacije sastavni je dio 
ponudbenog lista koji se nalazi u Prilogu 1. Isti je potrebno popuniti sukladno uputama 
i u svim stavkama te ovjeriti pečatom i potpisati od strane ovlaštene osobe Ponuditelja.  

 
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 IZGRADNJU TEHNIČKE BAZE U GOSPIĆU – NE OTVARAJ". 
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Cjelovite ponude dostavljaju se poštom ili predaju u Pisarnici u sjedištu 
Hrvatskog autokluba najkasnije do 30. rujna 2020. do 12:00 sati. Zakašnjele ponude 
neće biti razmatrane. Rok za dostavu ponuda isti je bez obzira na način dostave. Opcija 
ponude je 90 dana. 

 
Otvaranje ponuda obavit će se 30. rujna 2020. u 12:15 sati u Hrvatskom 

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

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

 

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača su: 

• ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja, 
• ukupna cijena izvođenja radova izgradnje, 
• rokovi plaćanja, 
• rok završetka radova izgradnje, 
• reference ponuditelja i/ili njegovih podizvoditelja. 
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Prilog 1: Ponudbeni list 
 

PODACI O PONUDITELJU 

Naziv  

Adresa sjedišta  

E-mail  

OIB  

Poslovni račun (IBAN)  

U sustavu PDV-a DA                   NE 

Kontakt-osoba i funkcija  

Telefon kontakt-osobe  

CIJENA 

Iznos ponude 
bez PDV-a (kn) 

(brojkama) 

(slovima) 

Iznos PDV-a 
(kn) 

(brojkama) 

(slovima) 

Iznos ponude 
s PDV-om (kn) 

(brojkama) 

(slovima) 

ROKOVI, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Rok završetka izgradnje  

Način i uvjeti plaćanja  

OVLAŠTENA OSOBA PONUDITELJA 

Ime i prezime  

Funkcija  

Potpis i pečat  

Mjesto i datum ponude  
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Prilog 2: Glavni projekt 
 
Ponuditeljima se dostavlja tehnička dokumentacija – glavni projekt koji se sastoji od: 
 

• MAPA 1 – arhitektonski projekt 
• MAPA 2 – građevinski projekt – projekt konstrukcije 
• MAPA 3 – strojarski projekt – strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije 
• MAPA 4 – elektrotehnički projekt – električne instalacije 
• MAPA 5 – građevinski projekt – projekt vodovoda i odvodnje 
• MAPA 6 – građevinski projekt – građevinski projekt fizike 
• MAPA 7 – građevinski projekt – projekt prometnih površina 
• Elaborat zaštite na radu 
• Elaborat zaštite od požara 

 
 
 
 
Predmetnu dokumentaciju moguće je preuzeti nakon registracije zainteresiranog subjekta 
putem sustava "HAK Natječaji" na mrežnoj adresi: 
 
https://fd1.hak.hr/natjecaj/tehnicka-baza-hak-gospic-2020 
 
  

https://fd1.hak.hr/natjecaj/tehnicka-baza-hak-gospic-2020
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Prilog 3: Troškovnik 
 
Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika s jediničnim cijenama i ukupnom 
cijenom svake pojedine stavke, te svim međuzbrojevima i ukupnim zbrojem cijena svih 
stavki. 
 
Troškovnik koji nije ispunjen na taj način neće se razmatrati u postupku evaluacije.  
 
Ponuditelji su dužni pridržavati se troškovničkih opisa. U cilju pojašnjenja svoje ponude 
moguće je i potrebno u posebnom dodatku ispunjenog troškovnika priložiti kataloške 
listove, tehničke karakteristike, fotografije i sl. proizvoda, materijala uređaja ili sl. kojeg 
nude.  
 
Ispunjeni troškovnik potrebno je uvezati u jednu cjelinu, zajedno sa dodatkom kojim se 
pojašnjava ponuda, a koji se dodaje na kraju troškovnika, na način koji onemogućuje 
vađenje, zamjenu ili mijenjanje redoslijeda svih listova. 
 
Svi listovi troškovnika moraju biti numerirani sa brojem stranice/ukupni broj stranica. 
Dodatak se numerira posebno počevši od broja '1'.  
 
Ispunjeni troškovnici koji nisu numerirani na taj način neće se razmatrati u postupku 
evaluacije. 
 
 
 
 
 
Obrasce troškovnika kao dio natječajne dokumentacije moguće je preuzeti nakon registracije 
zainteresiranog subjekta putem sustava "HAK Natječaji" na mrežnoj adresi: 
 
https://fd1.hak.hr/natjecaj/tehnicka-baza-hak-gospic-2020 
 
 
  

https://fd1.hak.hr/natjecaj/tehnicka-baza-hak-gospic-2020
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Prilog 4: Osnovni uvjeti Ugovora za izgradnju 
 

1. Predmet: izgradnja tehničke baze Hrvatskog autokluba u Gospiću prema Tehničkoj 
specifikaciji i Troškovniku iz Priloga 2 i 3, 

2. Rok završetka izgradnje: najkasnije 4 mjeseca od dana sklapanja ugovora, odnosno 
prema ponudi Ponuditelja, 

3. Rok plaćanja: sukladno ponudi Ponuditelja, 

4. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla: 10% od ukupne cijene ponude, s 
važenjem mjesec dana dulje od roka završetka izgradnje, 

5. Ugovorna kazna: 0,5% po danu zakašnjenja od ukupne vrijednosti ugovora, a najviše 
do 10% ukupno. 
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Prilog 5: Izjava o nepromjenjivosti ponuđene cijene 
 
 
Izjavljujemo da se ponuđena cijena izgradnje tehničke baze u Gospiću neće mijenjati za 
vrijeme trajanja ugovora o izgradnji. 
 
 
Mjesto i datum:      Potpis i pečat Ponuditelja: 
 
__________________     ____________________ 
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Prilog 6: Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječajne dokumentacije 
 
 
Izjavljujemo da smo upoznati s uvjetima iz natječajne dokumentacije za izgradnju tehničke 
baze Hrvatskog autokluba u Gospiću te da iste prihvaćamo. 
 
 
Mjesto i datum:      Potpis i pečat Ponuditelja: 
 
___________________     ____________________ 
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