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POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

Naručitelj Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, upućuje Poziv na 

dostavu ponuda. 

Sukladno članku 12., st.1. 1.a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj 

nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Poziv za 

dostavu ponuda dostavlja se na najmanje 3 adrese ponuditelja u RH. Istovremeno poziv se sa 

svim pripadajućim prilozima objavljuje na web stranici Naručitelja www.pisarovina.hr. 

1. Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:  

Naručitelj: Općina Pisarovina 

OIB: 36826343679 

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina, Republika Hrvatska 

Kontakt osoba: Tomo Kovačić  

Telefon: 01/6291-197 

E-mail: općina-pisarovina@zg.t-com.hr  

2. Opis predmeta nabave  

Predmet nabave je nabava, doprema i ugradnja opreme za dječja igrališta na području Općine Pisarovina 

u naseljima Bratina, Bregana, Donja Kupčina, Gradec Pokupski, Lijevo Sredičko, Lučelnica te igralište 

u sklopu dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“. 

Tehničke specifikacije opreme nalaze se u obrascu ponudbenog Troškovnika koji je sastavni dio ovog 

Poziva na dostavu ponuda u kojem su navedene tehničke specifikacije tražene opreme. Sve tehničke 

specifikacije opreme ponuđene u ponudi moraju zadovoljiti sve tražene tehničke specifikacije opreme 

navedene u obrascu ponudbenog Troškovnika. 

Sva roba mora biti prvoklasna i osigurati besprijekorno funkcioniranje pojedinog elementa, bez obzira 

da li je u pojedinim stavkama posebno sve iskazano. Roba namijenjena djeci mora biti jednostavne i 

stabilne konstrukcije i dimenzionirana prema uzrastu djece kojoj je namijenjena. Roba treba biti bez 

oštrih rubova i uglova s mogućnošću lakog održavanja. Boje moraju biti bez otrovnih sastojaka. Sve 

površine koje djeca mogu mehanički oštetiti moraju biti jednostavno izmjenjive. Svi spojni elementi 

moraju biti zaštićeni na način da se otkloni mogućnost ozljede djece i korisnika. Sva eventualna 

odstupanja treba prethodno dogovoriti sa naručiteljem. Sva roba koja se nudi treba biti nova 

(nerabljena). 

Ponuditelj je obvezan za svaki pojedinačni proizvod uz ponudu priložiti njegovu tehničku specifikaciju, 

njegove fotografije s igrališta na kojima je proizvod koji se nudi ugrađen i uvjerenje (certifikate) o 

kvaliteti, iz kojih su vidljive tehničke specifikacije, izgled i kvaliteta opreme za koju daje ponudu. 

Predmet nabave nije podijeljen na grupe te je ponuditelj u obvezi ponuditi cijeli predmet nabave na 

Ponudbenom listu u skladu s Tehničkim opisom koji je sastavni dio ovog Poziva. 

3. Uvjeti nabave 

Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn bez PDV-a 

Rok isporuke: Predmet nabave treba izvršiti najkasnije u roku od 40 kalendarskih dana od dana 

potpisivanja Ugovora o nabavi.  

mailto:općina-pisarovina@zg.t-com.hr
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Mjesto izvršenja usluge: Mjesto izvršenja ugovora je na području Općine Pisarovina u naseljima 

Bratina, Bregana, Donja Kupčina, Gradec Pokupski, Lijevo Sredičko, Lučelnica te igralište u sklopu 

dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“. 

Jezik i pismo: Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu. 

Rok, način i uvjeti plaćanja: Dobavljač će za stvarno isporučenu i ugrađenu opremu, Naručitelju 

ispostavljati privremene/okončanu situaciju, a koje je Naručitelj dužan ovjeriti po svojoj odgovornoj 

osobi u roku od 8 dana od dana njihova zaprimanja  te nesporni iznos istih platiti u roku od 30 dana od 

dana njihove ovjere. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Pisarovina, Trg hrvatskih 

velikana 1, 10451 Pisarovina, IBAN: HR0823900011833100004. 

Cijena ponude: U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti. Ponuditelj dostavlja ponudu s 

jediničnom cijenom, ukupnom cijenom po stavkama, cijenom ponude bez PDV, posebno iskazanim 

iznosom PDV-a i cijenom ponude s PDV. Ponuditelj treba ponuditi jedinične cijene za svaku poziciju 

u troškovniku. Troškovnik u kojem ne budu iskazane jedinične cijene za sve pozicije neće se razmatrati. 

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis 

cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez 

PDV-a,  a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 

Jedinična cijena je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 

Kriterij odabira ponude: Najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva. U 

slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, Naručitelj će odabrati 

ponudu koja je zaprimljena ranije. 

4. Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka nabave, ako: 

4.1. 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. (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), 



4 
 

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) ovoga stavka 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 ažuriranu 

izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, za gospodarski 

subjekt i za sebe, te u ime i za račun svih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog 

tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora navedenog gospodarskog subjekta, na 

obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva..  
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4.2. Javni naručitelj obvezan je 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. 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka 

javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena 

odgoda plaćanja. 

Kao dokaz o nepostojanju ove osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

Ažuriranu potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje odnosno izjavu 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, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana određenog za otvaranje ponuda u ovom 

postupku. 

Odredbe točke 4. odnose se i na podugovaratelje i na subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja. 

5. Dokazivanje sposobnosti ponuditelja 

5.1.Dokaz pravne i poslovne sposobnosti 

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti dokumente potrebne za dokazivanje sposobnosti za obavljanje 

profesionalne djelatnosti. 

Prethodno navedeni uvjet se dokazuje Izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz 

kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za proizvodnju i opremu dječjih 

igrališta/parkova. 

5.2.Dokaz tehničke i stručne sposobnosti 

Popis ugovora o nabavi, dopremi i ugradnji opreme na dječjim igralištima, istovjetne ili slične opremi 

koja je predmet nabave,  izvršenim u 2022. godini (iste ili slične vrste kao i predmet nabave) i tijekom 

5 godina koje joj prethode uredno izvršio najmanje 2 ugovora istih ili sličnih predmeta nabave čiji 

zbrojeni iznos mora biti najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave za ovaj predmet. 

Ponuditelj u ponudi dostavlja odgovarajuće dokaze da ponuđeni predmet nabave udovoljava traženim 

tehničkim specifikacijama i sve tražene certifikate. Ponuditelj dostavlja odgovarajući dokaz da predmet 

koji nudi udovoljava zahtjevima iz tehničkih specifikacija, a to može biti bilo koje prikladno sredstvo 

za dokazivanje sukladnosti ponuđenog predmeta nabave sa zahtjevima i kriterijima utvrđenima u 

tehničkim specifikacijama, primjerice tehnički listovi, tehnička dokumentacija proizvođača, katalozi, 

izvješća o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti i sl. Iz dostavljenih sredstva za dokazivanje 

sukladnosti Ponuditelj nedvojbeno dokazuje da Naručitelj može prepoznati da ponuđeni predmet 

nabave odgovara navedenom u specifikaciji. Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke 

karakteristike iz opisa predmeta nabave. 
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Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti certifikate kojima dokazuje svoje poslovanje prema standardima 

EN ISO 9001:2008 ili EN ISO 14001:2004 ili BS OHSAS 18001 odnosno njima jednakovrijedne.  

Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti ateste – certifikate sukladne normi EN 1176: 2008, a što je 

istovjetno HRN EN, odnosno njoj jednakovrijednoj. Kako bi se maksimalno povećala sigurnost na 

dječjim igralištima na nivou Europske unije nastale su norme EN 1176. Navedena norma je važna za 

proizvođače sprava, jer definira mnoge sigurnosne zahtjeve koje treba poštovati da bi se maksimalno 

smanjili rizici od ozljeđivanja djece na igralištima, kao npr. materijali i njihova postava na samim 

spravama, širine otvora, pristupačnost raznim dijelovima sprave, težine raznih dijelova i njihova 

izdržljivost pod opterećenjem, način ugradnje, veličina sigurnosne zone oko sprava, vrsta i dr. 

Svaka sprava za dio troškovnika koji se odnosi na opremu za dječje igralište mora posjedovati potrebni 

certifikat kao dokaz da su proizvodi u skladu s normom EN 1176. 

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom pozivu na dostavu ponuda, ponuditelji mogu 

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 može  od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi, može 

zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, 

ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi 

dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 

6. Sastavni dijelovi ponude: 

Ponuda mora sadržavati: 

1.  popunjeni ponudbeni list,  

2.   dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja  

3.   tražene dokaze sposobnosti, 

4.   popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik  

5.   ostalo traženo (jamstva, izjave, potvrde). 

7. Način dostave ponude: 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku te pripadajućim Prilozima koji su sastavni dio 

ove dokumentacije, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog 

Poziva na dostavu ponude. 

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu s jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na poleđini ili 

prednjoj strani ponude moraju biti pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom registriranog 

trgovačkog društva ili obrta ponuditelja. Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku. 

Ponuda se može podnijeti i elektroničkim putem, u tom slučaju ona mora biti u PDF-u te činiti cjelinu. 

Ponuda mora biti zaprimljena kod Naručitelja do 13. listopada 2022. godine, do 10:00 sati. 

Način dostave ponude: osobno, e-mailom ili poštom. 

Mjesto dostave ponude: 

- osobno: OPĆINA PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina 
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- e-mail adresa: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr  

- poštom na adresu: OPĆINA PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina 

Otvaranje ponuda nije javno.  

8. Jamstva 

8.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obveza 

Odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV -
a, s rokom valjanosti 30 dana duže od roka ispunjenja ugovora. 

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu potpisanu od odgovorne osobe Ponuditelja da će 
ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija prilikom potpisa ugovora dostaviti jamstvo 
za uredno ispunjenje ugovora (bjanko zadužnicu).   

8.2. Jamstvo za uklanjanje nedostataka 

Kao dokaz o preuzetoj obvezi dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u slučaju 
izbora ponudi se prilaže Ponuditeljeva izjava da će u slučaju potpisivanja ugovora o javnoj nabavi robe 
prilikom primopredaje opreme za dječja igrališta na području Općine Pisarovina dostaviti jamstvo za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene 
vrijednosti (s PDV-om) na rok od 10 godina na drvene dijelove, 5 godina na spinalne čelične dijelove 
te 10 godina na dijelove od aluminija i nehrđajućeg čelika s početkom od dana izvršene primopredaje 
svakog pojedinog igrala opreme koji su predmet ove nabave, a sve kao bjanko zadužnice popunjene i 
ovjerene sukladno  Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12, 
82/17). 

Jamstveni rok počinje teći danom zapisničke primopredaje ugrađene opreme za dječja igrališta na 
području Općine Pisarovina a koje je predmet ove nabave. 

9. Ostalo 

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku trideset (30) dana od 

dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj zadržava pravo poništenja ovog natječaja. 

Na ovu jednostavnu nabavu primjenjuju se odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 

nabave („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/17). 

NAPOMENA: Ovaj Poziva na dostavu ponuda javno je objavljen na internetskoj stranici Općine 

Pisarovina www.pisarovina.hr pod „Jednostavna nabava“ tako da ponuditelji imaju pristup svim 

obrascima i u elektroničkom obliku! 

 

OPĆINA PISAROVINA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pisarovina.hr/
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OBRAZAC PONUDE 

 
1. Naziv i sjedište naručitelja OPĆINA PISAROVINA, OIB: 36826343679, Trg hrvatskih 

velikana 1,  10451 Pisarovina 

2. PODACI O PONUDITELJU: 

2.1. Naziv ponuditelja  

 Sjedište ponuditelja:  

 Adresa ponuditelja  

 OIB (ili nacionalni identifikacijski broj 

prema zemlji sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako je primjenjivo) 

 

 Broj računa  

 Navod o tome je li ponuditelj u 

sustavu poreza na dodanu vrijednost 

(DA/NE) 

 

 Adresa za dostavu pošte  

 Adresa e-pošte  

 Kontakt osoba ponuditelja  

 Broj telefona  

 Broj telefaksa  

U skladu s Pozivom na dostavu ponuda u jednostavnoj nabavi Oprema za dječja igrališta na području 

Općine Pisarovina, podnosimo 
 

PONUDU broj:________________ 

 
3. PREDMET NABAVE: Oprema za dječja igralište na području Općine 

Pisarovina 

4. 

CIJENA PONUDE 

(bez PDV-a) 
 

5.  PDV   

6. UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om)  

7. 
Rok valjanosti ponude: (najmanje 60 dana od dana 

isteka roka za dostavu ponuda) 

 

 

  Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude.  

 

U _________________, ______ 2022. godine                  

                                                                                                      Ponuditelj: 

                                      M.P.                    _____________________________ 

                                                                                                                        (Ime i prezime i potpis ovlaštene osobe) 
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Temeljem članka 251. stavka 1., članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 

120/2016) kao ovlaštena osoba po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta 

______________________________________________________________________________ _, 

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima 

ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta), 

u gospodarskom subjektu: 

_________________________________________________________________________________, 

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 

dajem sljedeću: 

I Z J A V U     O      N E K A Ž NJ A V A N J U 

 

kojom ja ____________________  ____ iz ____________________________________,        

(ime i prezime)     (adresa stanovanja) 

broj osobne iskaznice/ identifikacijskog dokumenta ______________izdane od __________, 

Izjavljujem za sebe, navedeni gospodarski subjekt te u ime i za račun svih osoba koje su članovi 

upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora 

navedenog gospodarskog subjekta, da nismo pravomoćnom presudom osuđeni za1: 

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, 

broj: 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  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 

 
1 Naručitelj zadržava obvezu isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ukoliko se u postupku 

javne nabave utvrdi da je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za počinjenja kaznenih djela koja su opisana u 

kasnijim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, a koje izmjene i dopune su objavljene u Narodnim Novinama 

broj 56/15, 61/15, 101/17, te čije biće kaznenog djela je moguće u cijelosti ili u najvećoj mjeri podvesti pod biće 

kaznenog djela za koje je gospodarski subjekt osuđen po Kaznenom zakonu objavljenom u Narodnim novinama 

pod brojem 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. 
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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, broj: 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, broj: 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, broj: 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.), 

kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države čiji sam državljanin 

odnosno čiji je/su državljanin/i, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) 

do (f) Direktive 2014/24/EU. 

Davatelj ove Izjave, ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su 

sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju. 

U ______, _____2022. godine   M.P.  __________________________ 

(ime i prezime) 

               ________________________________ 

   (potpis) 
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Naručitelj: OPĆINA PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina 

Predmet nabave: Oprema za dječja igrališta na području Općine Pisarovina 

 

Ponuditelj:________________________________________________________________ 

 

I Z J A V A 

o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponude 

 

Izjavljujemo da smo kao Ponuditelj u nadmetanju upoznati sa svim odredbama Poziva na dostavu 

Ponude i da prihvaćamo sve opće, tehničke i posebne uvjete iz Poziva te se obvezujemo da ćemo izvršiti  

uslugu predmeta nabave u roku i prema zahtjevima i uvjetima sukladno Pozivu na dostavu ponude i 

našoj ponudi. 

 

Datum: ______________ 2022. godine 

 

Ponuditelj: 

_______________________ 

(potpis ovlaštene osobe) 
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Naziv ponuditelja: 

Adresa ponuditelja: 

OIB ponuditelja: 

Datum: 

 

 

I Z J A V A 

Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, dostaviti jamstvo za dobro 

ispunjenje ugovora u visini 10% vrijednosti ponude bez PDV-a za  predmet nabave: Oprema za 

dječja igrališta na području Općine Pisarovina      

   

 

m.p. 

___________________________ 

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

__________________________ 

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
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Naziv ponuditelja: 

Adresa ponuditelja: 

OIB ponuditelja: 

Datum: 

 

 

I Z J A V A 

Izjavljujemo da ćemo u slučaju sklapanja ugovora o nabavi robe za predmet nabave: Oprema za dječja 

igrališta na području Općine Pisarovina, prilikom primopredaje opreme za dječja igrališta Naručitelju 

dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice popunjene 

i ovjerene sukladno odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („NN“ broj 115/12, 

82/17),  a koja će svojom vrijednošću pokriti najmanje 10% ukupno ugovorene ukupne cijene (s PDV-

om), na rok od 10 godina na drvene dijelove, 5 godina na spinalne čelične dijelove te 10 godina dijelove 

od aluminija i nehrđajućeg čelika s početkom od dana zapisnički izvršene primopredaje svakog 

pojedinačnog igrala opreme za dječja igrališta koja su predmet ove nabave. 

         

 

m.p. 

___________________________ 

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

__________________________ 

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
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   TABLICA REALIZIRANIH PROJEKATA 

 

U svrhu dokaza realiziranih projekata dostavljaju se podaci prema slijedećoj tablici: 

 

Naziv izvršenih radova Vrijednost radova 
Datum i godina izvršenja 

radova 
Ugovorna strana 

    

    

    

    

    

    

    

 

U __________________ dana _____________ 2022. godine 

 

 

        MP               

                                                                    (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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