
                       
     REPUBLIKA  HRVATSKA 

        ISTARSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA LANIŠĆE 

Stručno povjerenstvo za provedbu 

    postupka jednostavne nabave 

 

KLASA: 363-01/22-01/02 

URBROJ: 2163-23-05-22-2 

Lanišće, 17. lipnja 2022. 

 

Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave („Službene novine 

Općine Lanišće“, broj 5/17.) upućujemo vam Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave: 

Zamjena (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom 

u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće, Brgudac. 

 

1. OPĆI PODACI 

 

1.1. Podaci o Naručitelju 

Naziv: Općina Lanišće 

Sjedište: Lanišće 2, 52420 Buzet 

OIB: 15350077714 

telefon: 052/661-060 

e-mail: opcina.lanisce@pu.t-com.hr 

internet adresa: https://opcinalanisce.com 

 

1.2. Osoba zadužena za kontakt 

Ovlašteni predstavnik javnog Naručitelja: Roberta Medica 

telefon: 052/661-060 

e-mail: opcina.lanisce@pu.t-com.hr 

 

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih 

subjekata može se obavljati u pismenom obliku putem elektroničke pošte (osobama zaduženim 

za kontakt) te telefonskim putem (s osobama zaduženim za kontakt).  

Gospodarski subjekt može za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne 

informacije i objašnjenja vezana uz ovaj Poziv. 

 

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa 
Na temelju članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 

120/16.) Naručitelj je sukobu su interesa i ne smije sklapati Ugovore o nabavi: 

- Obrt, Građevinska mehanizacija, vlasnik Elvis Medica, Buzet, II. Istarske brigade 5/3, 

OIB: 20232978835. 

 

Gospodarski subjekti s kojima su osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. Zakona 

o javnoj nabavi (članovi Stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave i 

druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje Naručitelja u 

ovom postupku jednostavne nabave) u sukobu interesa: ne postoje gospodarski subjekti s 
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kojima su osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu 

interesa. 

Navedeni gospodarski subjekti ne smiju sudjelovati u ovom postupku jednostavne 

nabave u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice ponuditelja niti smiju biti podugovaratelj 

odabranom Ponuditelju. 

 

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) u ovom 

predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave roba i usluga iz Plana nabave manje od 

200.000,00 kuna bez PDV-a (jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak 

javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi. 

 

1.4. Evidencijski broj nabave iz Plana nabave Općine Lanišće za 2022. godinu i CPV 

  E-JN-20/22; CPV: 45316110-9 

 

1.5. Procijenjena vrijednost nabave 

120.000,00 kuna bez PDV-a 

 

1.6. Vrsta Ugovora 

Ugovor o nabavi robe i usluga. Naručitelj napominje kako se radi o nabavi robe koja je 

potrebna kako bi se ostvario projekt zamjene (rekonstrukcije) postojećeg sustava javne rasvjete 

novim energetski učinkovitim sustavom javne rasvjete na području Naručitelja. 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE 

 

2.1. Opis predmeta nabave 

Na području Naručitelja, odnosno u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće Brgudac, 

zamijeniti (rekonstruirati) će se postojeći dio sustava javne rasvjete upotrebom energetski 

učinkovite LED rasvjete. Energetski učinkovit sustav javne rasvjete donosi niže troškove 

upravljanja općinskom rasvjetnom infrastrukturom, veću sigurnost za mještane, manje 

svjetlosno zagađenje okoliša i energetsku učinkovitost, smanjenje emisije stakleničkih i emisiju 

ostalih štetnih plinova. 

Ciljevi koji se planiraju ostvariti zamjenom (rekonstrukcijom) postojeće javne rasvjete 

u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće Brgudac je povećanje energetske učinkovitosti u sustavu 

javne rasvjete Naručitelja (smanjenje potrošnje električne energije), uz zadovoljavanje svih 

svjetlotehničkih normi zbog sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. 

Predmet nabave: 

Zamjena (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED 

rasvjetom u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće, Brgudac 

 

2.2. Količina predmeta nabave 

Određena je u Troškovniku. 

 

2.3. Troškovnik 

Troškovnik je u prilogu br. 2. ovog Poziva. 

 

Ponuditelji su dužni u Troškovniku ispuniti jediničnu cijenu i ukupnu cijenu za opisane 

stavke te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost. U cijenu ponude bez poreza na dodanu 

vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelj su dužni u cijelosti popuniti 

Troškovnik na izvornom predlošku, bez mijenjanja i nadopunjavanja izvornog teksta. 



2.4. Tehničke specifikacije 

Tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana 

u Troškovniku (prilog br. 2. ovog Poziva). 

 

Napomena: 

Ukoliko tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor; ili određeni proces 

s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt; ili na zaštitne 

znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju iz razloga što se predmet nabave 

ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati; u tom slučaju se podrazumijeva da gospodarski 

subjekti mogu nuditi jednakovrijedno te se pozivaju da u takvim slučajevima koriste mogućnost 

upisa jednakovrijednog proizvoda. 

 

2.5. Mjesto izvršenja Ugovora 

Lanišće, Podgaće, Prapoće i Brgudac na području općine Lanišće. 

 

2.6. Rok početka i završetka izvršenja Ugovora 

Isporuku predmeta nabave Ponuditelj je dužan izvršiti u roku od maksimalno 30 

(trideset) kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o jednostavnoj nabavi. 

 

Izvršenje predmeta nabave se potvrđuje specifikacijom isporučene robe. Reklamacije 

od strane Naručitelja na isporučenu robu i izvršene usluge izjavljuju se putem telefona i 

pisanim putem te se otklanjaju najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od zaprimljene 

reklamacije. Odabrani Ponuditelj otklanja reklamaciju na način da o svom trošku isporuči 

robu i/ili izvrši usluge bez nedostataka. 

 

3. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI 

SPOSOBNOSTI) 

 

3.1. Dokazi sposobnosti 

Naručitelj je odredio uvjete stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski 

subjekt ima stručne sposobnosti potrebne za izvršenje Ugovora.  

 

D1 - Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg 

je vidljivo da je Ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika), ne starije 

od 3 (tri) mjeseca, 

 

D2 - Pisana i potpisana izjava da Ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje 

Ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u 

zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca. 

 

3.2. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata 

Ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 3.1. utvrđuje se za 

svakog člana zajednice pojedinačno. 

 

3.3. Napomena uz točke 3.1. i 3.2. Poziva 

Podaci sadržani u traženim dokumentima sukladno točkama 3.1. i 3.2. ovog Poziva 

moraju biti važeći te odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju. 

 

 

 



4. PODACI O PONUDI 

 

4.1. Sadržaj i način izrade ponude 

Ponuda sadrži: 

1. popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (prilog br. 1. Poziva), 

2. popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik (prilog br. 2. Poziva), 

3. dokument kojim se dokazuje da je Ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost, 

4. dokument kojim se dokazuje da Ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje 

Ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog 

sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca (prilog br. 3. 

Poziva). 

 

5. Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva. 

 

5.1. Način dostave ponuda 

Ponuda se, zajedno sa svim prilozima i traženim dokumentima može dostaviti putem 

elektroničke pošte ili slanjem u obliku zatvorene omotnice, a kako je navedeno u nastavku:  

 

a) elektroničkom poštom 

Elektroničkom poštom na adresu: opcina.lanisce@pu.t-com.hr 

U naslovu e-pošte potrebno je upisati: „Ponuda za: Zamjena (rekonstrukcija) postojeće 

javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće, 

Brgudac“; Evidencijski broj nabave: E-JN-20/22. 

Sva tražena dokumentacija mora biti dostavljena u pdf. formatu. 

 

b) u zatvorenoj omotnici 

Ponude se dostavljaju u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici, putem ovlaštenog 

pružatelja poštanskih usluga ili neposredno, na adresu Naručitelja te moraju biti uvezene u 

cjelinu s jamstvenikom. 

 

Na zatvorenoj omotnici ponude mora biti naznačeno:  

Općina Lanišće 

Lanišće 2 

52420 Buzet 

Ponuda za „Zamjena (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki 

prihvatljivom LED rasvjetom u naseljima Lanišće, Podgaće, Prapoće, Brgudac; 

Evidencijski broj nabave: E-JN-20/22 - NE OTVARAJ“ te naziv i adresa Ponuditelja. 

 

Mjesto neposredne dostave: Općina Lanišće, Lanišće 2, 52420 Buzet. 

 

Napomena: Ponuditelj koji neposredno dostavlja ponudu, obvezan je voditi računa o 

vremenu dostave na navedeno mjesto neposredne dostave. 

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda vraća se neotvorena 

Ponuditelju. 

 

5.2. Datum i vrijeme dostave ponuda 

Ponuditelj dostavlja ponudu najkasnije do 27. lipnja 2022. godine do 12:00 sati, bez 

obzira na način dostave. 
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Otvaranje ponuda nije javno te ga provodi Stručno povjerenstvo za provedbu postupka 

jednostavne nabave. 

 

5.3. Način određivanja cijene ponude, valuta ponude 

Cijena ponude je nepromjenjiva, odnosno tijekom trajanja Ugovora ostaje 

nepromijenjena. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi 

troškovi i popusti. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se u hrvatskim 

kunama (HRK). 

 

5.4. Kriterij za odabir ponude 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir 

ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 

 

5.5. Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu 

ponude. 

 

6. OSTALE ODREDBE 

 

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata 

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke za svakog člana 

zajednice (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj), broj računa, navod 

o tome je li Ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba 

Ponuditelja, broj telefona i/ili broj faksa) uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice 

te ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 

 

Nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3. ovog Poziva 

utvrđuje se za svakog člana zajednice pojedinačno. 

 

6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje 

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio Ugovora u podugovor obvezan je u ponudi: 

1. navesti koji dio Ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost 

ili postotni udio), 

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni 

identifikacijski broj, broj računa zakonski zastupnici podugovaratelja). 

 

Ako je gospodarski subjekt dio Ugovora dao u podugovor, gore navedeni podaci pod 

točkama 1. i 2. obvezni su sastojci Ugovora. 

 

Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio Ugovora koji je isti 

izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu Ugovora ili specifične uvjete 

njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da Ugovaratelj dokaže da su obveze prema 

podugovaratelju za taj dio Ugovora već podmirene. 

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih 

podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 

Ugovaratelj može tijekom izvršenja Ugovora od Naručitelja zahtijevati: 

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 



2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % 

vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno 

dao dio Ugovora u podugovor ili nije, 

3. preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor. 

 

6.3. Rok, način i uvjeti plaćanja 

Sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj 94/18.) Naručitelji su obvezni zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje 

elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.  

Elektronički računi moraju sadržavati osnovne elemente sukladno članku 5. Zakona o 

elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18.).  

 

Odabrani Ponuditelj mora elektroničke račune, koji će biti izdani na temelju izvršenja 

Ugovora o jednostavnoj nabavi sklopljenog nakon provedenoga postupka jednostavne nabave, 

izdavati u skladu s europskom normom i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama. 

Obračun i naplata izvršene isporuke robe obavit će se 30 (trideset) dana od dostave 

računa. 

Plaćanje se vrši u kunama. Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma. 

 

6.4. Odluka o odabiru ili poništenju 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude, odnosno Odluku o poništenju, ukoliko postoje razlozi za poništenje.  

Obavijest o odabiru/poništenju postupka nabave dostavlja se svim Ponuditeljima putem 

elektroničke pošte. 

Nakon donošenja odluke o odabiru Naručitelj će pozvati odabranog Ponuditelja da u 

roku od 7 (sedam) dana potpiše Ugovor. 

 

Stručno povjerenstvo za 

provedbu postupka jednostavne nabave 

 

 

 

 

 

 

Prilozi: 

1. Ponudbeni list, 

2. Troškovnik, 

3. Izjava o nekažnjavanju. 

 
 


