REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TINJAN

Klasa: 310-02/17-01/03
Urbroj : 2163/04-01-01-17-2
Tinjan, 21.ožujka 2017. godine
Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16),
općina Tinjan, provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1.Općenito
Općina Tinjan priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za
izvođenje građevinskih radova:Dogradnja sustava javne rasvjete u općini Tinjan
(naselja: Starići, Pinčani, Brečevići, Milohanići,Milotići, Peljaki, novo naselje Tinjan,
Butori, Rudići, Pilari, Červari, Pajci, Vitasi, Brinjani).
Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16),
općina Tinjan u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim
planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane
gospodarske subjekte da najkasnije do 26. ožujka 2017. godine dostave eventualne
primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte:
opcina@tinjan.hr

2.Opis predmeta nabave
Predmet nabave je Dogradnja sustava javne rasvjete u općini Tinjan (naselja: Starići,
Pinčani, Brečevići, Milohanići,Milotići, Peljaki, novo naselje Tinjan, Butori, Rudići, Pilari,
Červari, Pajci, Vitasi, Brinjani)“.
CPV oznaka i naziv predmeta nabave: 45222000-9; građevinski radovi niskogradnje

3.Tehničke specifikacije
Predmet obuhvata izgradnje nove javne rasvjete su slijedeća područja/koridori na
području Općine Tinjan kako slijedi:
1. Naselje Brečevići, kućni brojevi 1-13
2. Naselje Brinjani, kućni brojevi 122-130
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3. Naselje Milohanići, kućni brojevi 15-24
4. naselje Milotići, kućni brojevi 88-92a
5. Naselje Pajci, kućni brojevi 137-140
6. Naselje Peljaki, kućni brojevi 74a-84
7. Naselje Pinčani, kućni brojevi 24-30
8. Naselja Rudići, kućni brojevi 71-72, Pilari, kućni broj 66, Červari, kućni brojevi 68-70
9. Naselje Starići, kućni brojevi 32-37
10. Naselje Tinjan – novo naselje, kućni brojevi 7A-2H
11. Naselje Vitasi, kućni brojevi 62-65A i sjeverni ulaz
Napajanje novopredviđenih segmenata javne rasvjete izvesti sa postojeće lokalne
niskonaponske mreže uz ugradnju razvodno-mjernih ormarića na potrebnim pozicijama
u prostoru radi realizacije nužnih obračunskih mjernih mjesta, odnosno nove pripadajuće
mreže javne rasvjete.
Ciljevi izgradnje predmetnog sustava javne rasvjete:
- Izgradnja novog sustava javne rasvjete sa normiranim svjetlotehničkim vrijednostima,
sukladno niže navedenoj zakonskoj i tehničkoj regulativi, kao uvjet prometne i opće
sigurnosti
- Zaštita okoliša, primjenom odgovarajućih rasvjetnih armatura
- Energetska učinkovitost, primjenom odgovarajućih izvora svjetlosti
Predviđena nova javna rasvjeta uključuje slijedeće tipove rasvjete:
- Cestovna rasvjeta
- Rezdiencijalna rasvjeta
- Rasvjeta spomeničke i građevinske baštine (gdje je primjenjivo)

4.Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
4.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
4.1.1. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne
nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:
1. 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.
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(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.)
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
– 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
2. 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.
podtočaka od a) do f) ove dokumentacije o nabavi 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.
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Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može
Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju
pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.
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.
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.
Javni 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 na određeno vrijeme nema pravo korištenja navedene
mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove
za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude,
osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije

4.1.2. Javni naručitelj je obavezan 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:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici
Hrvatskoj,
ili
2. u Republici hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako
gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu
sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda
plaćanja.
4.1.3.Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je
gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju
podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija
za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti
popratne dokumente u skladu s Dokumentacijom o nabavi.
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4.2. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
4.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar u državi njegova poslovnog nastana.
4.2.1.1. Sposobnost za obavljanja djelatnosti građenja
Gospodarski subjekt obvezan je dokazati sposobnost obavljanja građenja u Republici
Hrvatskoj.
Za potrebe obavljanja djelatnosti građenja pravna osoba sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja.
4.2.2. Ekonomska i financijska sposobnost
4.2.2.1.Informacije o godišnjim financijskim izvješćima
Gospodarski subjekt mora dokazati da njegov glavni račun nije bio u blokadi niti jedan
dan u prethodnih šest (6) mjeseci. U razdoblje koje obuhvaća prethodnih šest (6) mjeseci
mora obvezno uključiti dan objave Obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u
EOJN NN.

4.2.3. Tehnička i stručna sposobnost
4.2.3.1. Iskustvo
Izvršenje Ugovora koji se odnosi na radove iste ili slične predmetu nabave.
Ugovori moraju biti završen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave (2017) i
tijekom 5 godina koje prethode toj godini.
Popis sadržava ili mu se prilažu :
a)potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu radova za najmanje
jednog (1), a najviše pet (5) ugovora koji su iste ili slične tehničko-tehnološke složenosti
kao i predmet nabave
Zbrojena vrijednost svih potvrda mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti
predmeta nabave

4.2.3.2.Tehnički stručnjaci
Gospodarski subjekt mora dokazati da ima zaposlenu minimalno 1 osobu koja
zadovoljava uvjete za ovlaštenog voditelja građenja ili ovlaštenog voditelja radova
sukladno čl. 24.do 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(NN; broj 78/2015).
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5.Kriteriji za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Naručitelj će u ovom postupku nabave odrediti samo cijenu kao kriterij za odabir,
sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016.

6.Posebni uvjeti za izvršenje ugovora
Mjesto izvođenja radova je područje općine Tinjan
Procijenjena vrijednost nabave je 2.000.000,00 kn (bez PDV-a)
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Rok izvođenja radova je 75 dana od uvođenja u posao
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
1.Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice u iznosu od
50.000,00 kn
2.Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza,u obliku
bankarske garancije na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a i s klauzulom
plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, s rokom važenja
sve dok traju ugovorne obveze plus 30 dana respira,
3.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice
ispunjene u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar.
nov. br. 115/12) na iznos od 20% cijene ugovora (bez PDV-a), na rok od 24 mjeseca, od
dana kojim je određen završetak radova.
4.Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja
može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti - polica osiguranja gradilišta od nastanka
štete vezano uz obavljanje djelatnosti, vinkuliranu na ime Naručitelja, izdanu na rok od
početka građenja do završetka radova.

7. Datum objave: 21. ožujka 2017. godine.
8.Rok za dostavu primjedba i prijedloga: 26. ožujka 2017. godine.
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