
 

 

OBAVIJEST O UGOVORU O NABAVI ROBA 

Nabava RTG ureĎaja  

Metković, Republika Hrvatska 

Dodjela ugovora je podložna ovim uvjetima:  

- kao i prethodno donesenih odluka o financiranju i prethodno zaključenih sporazuma o financiranju, koji ne 

mijenjaju elemente postupka javne nabave (to će na primjer biti slučaj, ukoliko se razlikuje prvotno 

predviđen proračun te ukoliko se promijene vremenski okvir, priroda ili uvjeti provedbe). Ukoliko prethodni 

uvjeti nisu zadovoljeni, Ugovorno tijelo će ili odustati od nabave ili poništiti postupak dodjele bez da 

kandidati ili ponuditelji imaju pravo tražiti ikakvu naknadu. 

1. Broj objave 

02-226/2 

Broj objave odgovarajuće prethodne obavijesti ili odluke o namjeri sklapanja ugovora 

2. Postupak 

Otvoreni lokalni postupak sukladno PRAG proceduri usklađenoj sa Programskim pravilima  

3. Naziv programa 

Interreg IPA trilateralnog Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-

2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004. 

4. Financiranje 

Za provedbu ove javne nabave osigurana su financijska sredstva u Planu javnih nabava iz Ugovora o 

financiranju  Interreg IPA trilateralnog Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 

2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004.  

5. Ugovorno tijelo 

 Dom zdravlja Metković 

SPECIFIKACIJA UGOVORA 

6. Opis ugovora 

Predmet ugovora je nabava RTG uređaja za potrebe Doma zdravlja Metković. Javna nabava će se provesti 

putem postupka „Lokalni otvoreni postupak“, a sukladno Programskim pravila o javnoj nabavi u postupku 

implementiranja Financijskog sporazum za Interreg IPA trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna 

i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 (IPA II). Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće 

ponude.  Otvaranje i ocjena ponuda provest će se sukladno Programskim pravilima. Ova javna nabava ima CPV kod 

33111000-1 iz Jedinstvenog rječnika javnih nabava – Rendgenske naprave. 

7. Broj i nazivi grupa nabave 

Nema lotova, samo jedna grupa nabave. 



 

UVJETI SUDJELOVANJA 

8. Prihvatljivost i pravila o podrijetlu 

Sudjelovanje je dopušteno svim pravnim osobama  koje sudjeluju bilo pojedinačno, bilo kao grupa 

(konzorcij) ponuditelja. Tvrtke moraju biti prihvatljive nacionalnosti (EU, EEA, ENPI, IPA) te 

roba/materijal/sirovine moraju biti iz prihvatljivih zemalja ukoliko je tender preko 100.000 eura. Sva roba 

nabavljena temeljem ovog ugovora mora biti porijeklom iz jedne ili više tih država. Sudjelovanje je 

dopušteno i međunarodnim organizacijama. Sudjelovanje fizičkih osoba izravno je uređeno posebnim 

instrumentima koji se odnose na program iz kojeg se ugovor financira. 

9. Osnove za isključenje 

Ponuditelji  moraju  podnijeti  potpisanu  izjavu, uključenu  u  Obrazac ponude za ugovor o nabavi robe, 

u kojoj stoji da nisu ni u jednoj od situacija navedenih u točki 2.3.3. Praktičnog vodiča. Kao 

zadovoljavajući dokaz da ponuditelj nije u jednoj od situacija opisanih u odjeljku 2.3.3.1. PRAG-a u:  

- točkama a), c), d) ili f) odjeljka 2.3.3.1. (Kriteriji isključenja iz sudjelovanja u postupcima nabave), 

naručitelj će prihvatiti nedavni izvadak iz sudske evidencije ili, ukoliko to nedostaje, nedavnu 

istovjetnu  ispravu  izdanu od strane pravosudnog ili upravnog tijela u državi poslovnog  nastanka čime 

se dokazuje da su uvjeti zadovoljeni; 

- točkama a), b) ili e) odjeljka 2.3.3.1. (Kriteriji isključenja iz sudjelovanja u postupcima nabave), 

naručitelj prihvaća nedavnu potvrdu izdanu od strane nadležnog tijela države. Ukoliko potvrda nije 

izdana u dotičnoj državi, može se zamijeniti prisegom/ službenom izjavom pred sudom ili javnim 

bilježnikom ili, u nedostatku toga, službenom izjavom pred upravnim tijelom ili kvalificiranim 

stručnim tijelom u državi poslovnog nastanka. 

10. Broj ponuda 

Ponuditelji mogu podnijeti samo jednu ponudu po grupi nabave. Ponude za dijelove grupe nabave neće biti 

razmatrane. Svaki ponuditelj može navesti u svojoj ponudi da će ponuditi popust u slučaju da njegova ponuda 

bude prihvaćena za više od jedne grupe nabave. Ponuditelji ne smiju podnijeti dodatnu ponudu s alternativnim 

rješenjem, pored svoje ponude za nabavu robe koja se zahtjeva natječajnom dokumentacijom. 

11. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Ne traži se jamstvo za ozbiljnost ponude. 

12. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Od uspješnog ponuditelja traži se da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od iznosa 

ugovora prilikom potpisivanja ugovora. Jamstvo mora biti dostavljeno zajedno sa supotpisanim ugovorom 

najkasnije 30 dana nakon što je ponuditelj zaprimio ugovor potpisan od strane Ugovornog tijela. Ukoliko 

odabrani ponuditelj ne dostavi takvo jamstvo u navedenom razdoblju, ugovor će biti ništavan i novi ugovor 

može biti sastavljen i poslan ponuditelju koji je predao sljedeću najjeftiniju ponudu koja udovoljava 

zahtjevima. 

13. Informativni sastanak i/ili obilazak lokacije 

Ne planira se informativni sastanka i/ili obilazak lokacije. 

14. Valjanost ponude 

Ponude moraju ostati valjane u razdoblju od 90 dana nakon isteka roka za predaju ponuda. 

 



 

15. Razdoblje provedbe zadataka 

Najdalje 45 dana od dana potpisivanja Ugovora. 

 

KRITERIJI ZA ODABIR I DODJELU UGOVORA 

16. Kriteriji odabira 

Za ponuditelje vrijede sljedeći kriteriji odabira. U slučaju ponuda koje podnosi konzorcij, ti će se kriteriji 

odabira primjenjivati na konzorcij u cjelini: 

1) Ekonomska i financijska sposobnost ponuditelja (na temelju točke 3. Obrasca ponude za ugovor o nabavi 

robe). U slučaju da je ponuditelj javno tijelo, treba dostaviti odgovarajuće jednako vrijedne informacije. 

Referentni financijskih kriterija za pravne osobe: 

- prosječni godišnji promet ponuditelja mora premašivati godišnji maksimalni proračun ugovora. 

Referentni financijski kriterij za fizičke osobe: 

- raspoloživa financijska sredstva ponuditelja moraju premašivati godišnji maksimalni proračun ugovora i 

financijska situacija ponuditelja ne smije biti u deficitu, uzevši u obzir dugove na početku i kraju godine. 

2) Poslovna sposobnost ponuditelja je definirana na temelju točaka 4. i 5. Obrasca ponude za ugovor o 

nabavi robe. 

Referentni stručni kriterij za pravne osobe: 

- ima stručnu potvrdu primjerenu ovom ugovoru, kao što je Potvrda o uredno isporučenom RTG uređaju istih 

ili sličnih karakteristika u prethodnom periodu; 

- najmanje 5 članova osoblja koji trenutačno rade za ponuditelja u područjima povezanima s ovim ugovorom. 

Primjeri stručnih kriterija za fizičke osobe: 

- ima stručnu potvrdu primjerenu ovom ugovoru, kao što je Potvrda o uredno isporučenom RTG uređaju istih 

ili sličnih karakteristika u prethodnom periodu; 

- trenutačno radi/radio je tijekom protekle 3 godine kao upravitelj/voditelj tima s 5 inženjera, doktora 

medicine i/ili sl. suradnika u područjima povezanima s ovim ugovorom. 

3) Tehnička sposobnost ponuditelja je definirana na temelju točke 5. i 6. Obrasca ponude za ugovor o 

nabavi robe. 

Tehnički kriterij za pravne i fizičke osobe: 

- ponuditelj je uspješno radio na barem jednom  projektu s proračunom koji je iznosio najmanje jednaku 

financijsku vrijednost predmetnog ugovora u zdravstvenoj djelatnosti, a koji se provodio tijekom razdoblja 

od 3 godine od roka predaje ponude. 

(To znači da je projekt na koji se poziva ponuditelj mogao započeti/provoditi se/završiti bilo kada u navedenom 

razdoblju, što ne mora nužno značiti da je započeo i završio tijekom tog razdoblja, niti da se provodio tijekom cijelog 

tog razdoblja.) Ponuditelji se mogu pozvati na projekte završene u referentnom razdoblju (iako započete ranije) ili na 

još ne završene projekte. U prvom slučaju, projekt će se razmatrati u cijelosti uz pružene odgovarajuće dokaze o 

provedbi (izjavu ili potvrdu od tijela kojem je dodijeljen ugovor, konačno prihvaćanje). U slučaju projekata u tijeku 

uzeti će se u obzir jedino onaj dio koji je zadovoljavajuće dovršen u referentnom razdoblju. Ovaj dio će morati biti 



 

potkrijepljen dokumentarnim dokazima (slično kao i kod završenih projekata) kojima se također izražava vrijednost 

ugovora. 

Gospodarski subjekt može, gdje je to primjereno i za određeni ugovor, računati na resurse drugih subjekata, neovisno 

o pravnoj prirodi njihove povezanosti. Ugovorno tijelo to može smatrati neprimjerenim u slučajevima kad se ponuda 

pretežito oslanja na resurse drugih subjekata ili kad se oslanja u ključnim kriterijima. Ukoliko se ponuda oslanja na 

druge subjekte, ponuditelj u tom slučaju mora dokazati Ugovornom tijelu da će imati na raspolaganju resurse 

potrebne za provedbu ugovora, na primjer prilažući izjavu tih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje. 

Takvi subjekti, na primjer matična tvrtka gospodarskog subjekta, moraju poštovati ista pravila prihvatljivosti te 

osobito pravila o državljanstvu kao i gospodarski subjekt. Nadalje, podaci o tom trećem subjektu za relevantne 

kriterije odabira moraju biti uključeni u ponudu u posebnom dokumentu. Dokaz o sposobnostima također treba 

dostaviti na zahtjev Ugovornog tijela. 

17. Kriteriji dodjele ugovora 

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.             

NATJEČAJNI POSTUPAK 

18. Kako dobiti natječajnu dokumentaciju 

Sukladno  točki 8.1.4. Interreg Programskih pravila natječajna dokumentacija se šalje na pisani zahtjev putem pošte 

ili elektroničke pošte potencijalnim ponuditeljima. Natječajna dokumentacija će se dostaviti najdalje u roku od 3 

dana od dana zaprimanja Zahtjeva. Natječajna dokumentacija dostupna je i kod Ugovornog tijela. Ponude se moraju 

dostaviti  koristeći standardni Obrazac ponude za ugovor o nabavi robe koji je uključen u natječajnu dokumentaciju 

te čiji format i upute treba strogo poštivati.  

Ponuditelji koji imaju pitanja o ovom natječaju trebaju ih poslati u pisanom obliku na kontakt@dom-zdravlja-

metkovic.hr , Dom zdravlja Metković,Ante Starčevića 12,20350 Metković (uz navođenje broja objave iz prve 

stavke) najmanje 21 dan prije isteka roka za podnošenje ponuda navedenog u stavci 19. Ugovorno tijelo mora 

odgovoriti na pitanja svih ponuditelja najmanje 11 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Moguća pojašnjenja 

ili manje promjene u natječajnoj dokumentaciji moraju biti objavljene najmanje 11 dana prije isteka roka za 

podnošenje ponuda i to na internetskoj stranici Ugovornog tijela www.dom-zdravlja-metkovic.hr 

19. Rok za podnošenje ponuda 

Rok za podnošenje ponuda sukladno točki 8.1.4. Interreg Programskih pravila jeste 11. lipanj 2018. godine do 

12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ponude koje prima Ugovorno tijelo nakon isteka navedenog roka 

neće se uzeti u razmatranje. 

20. Otvaranje ponuda 

Datum i mjesto otvaranja ponuda je 11. lipanj 2018. godine u 12:30 h po srednjoeuropskom vremenu. 

21. Jezik postupka 

Sva pisana korespondencija u svezi s ovim natječajnim postupkom  i ugovorom mora biti na hrvatskom 

jeziku. 

22. Pravna osnova 

Za provedbu ove javne nabave osigurana su financijska sredstva u Planu javnih nabava iz Ugovora o 

financiranju  Interreg IPA trilateralnog Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 

2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004. 
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