
                                                                                     

 

 

 

 
Zagreb, 22.07.2021. 

 
 
Temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne javne nabave (URBROJ: IP-
45/2017/BŠ od 26. siječnja 2017. godine), Nacionalni muzej moderne umjetnosti dana 22. 
srpnja 2021. godine objavljuje ovaj Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama 
Naručitelja te ga putem elektroničke pošte na dokaziv način dostavlja trima nepovezanim 
gospodarskim subjektima. 

 

P O Z I V 
na dostavu ponude u postupku jednostavne javne nabave  

Usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i protuprovalnog sustava 
Evidencijski broj nabave 4/2021 

 

 
1. PODACI O NARUČITELJU 
 
Naručitelj:  Nacionalni muzej moderne umjetnosti 
Adresa:  Andrije Hebranga 1, Zagreb 
OIB: 94391499491 
IBAN: HR5123400091511078018 
Telefon: +385 1 6041 040 
Telefaks: +385 1 6041 044 
URL:  https://www.moderna-galerija.hr/ 
e-mail:  moderna-galerija@modgal.t-com.hr 
 
 
2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT 
 
Ponuditelj može od Naručitelja zatražiti pojašnjenje bilo kojeg dijela dokumentacije za 
nadmetanje u pisanom obliku elektroničkim putem ili putem telefaksa na niže navedene e-
mail adrese odnosno broj telefaksa: 
 
Gđa. Nikolina Letić 
Telefon: +385 91 44 555 10 
E-mail:  nikolina@lumennice.hr  
 
Gđa. Marta Troha 
Telefon: +385 1 6041 040 
Telefaks: +385 1 6041 044 
E-mail: moderna-galerija@modgal.t-com.hr 
 
3. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU 

INTERESA 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a vezano uz odredbe članaka 76 . 
i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije 
sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim 
subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja 
odabranom ponuditelju), i to: 

1. LumeNNice d.o.o., Klenovnička 36, Zagreb, OIB: 23868928071 
 

mailto:nikolina@lumennice.hr
mailto:moderna-galerija@modgal.t-com.hr


 

 

 

4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

Evidencijski broj nabave: 4/2021 
 
5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 kuna plus PDV 
 
6. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave je nabava usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i 
protuprovalnog sustava. 

Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave detaljno su opisani u Troškovniku (Prilog 2) i 
Tehničkim specifikacijama (Prilog 3) koji čini sastavni dio ovog Poziva. 
 
CPV 44480000-8 Razna oprema za protupožarnu zaštitu 
 
7. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Količina predmeta nabave specificirana je u Troškovniku (Prilog 2) koji čini sastavni dio ovog 
Poziva. 
 
8. MJESTO ISPORUKE PREDMETA NABAVE 

Mjesto isporuke predmeta nabave je sjedište Naručitelja, Andrije Hebranga 1, Zagreb.  
 
9. TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 

Rok isporuke, odnosno potrebe za uslugama predmetnog održavanja odrediti će se 
ugovorom koji će se sklopiti na razdoblje od 12 mjeseci. 

 
10. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
10.1. Neplaćeni porezi 
 
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je 
gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza. 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili 
b) jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta 

ili 
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu 

pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta. 

 
Potvrda (ili jednakovrijedni dokument) odnosno izjava ne smiju biti stariji od 30 dana 
računajući od dana Poziva na dostavu ponude. 
 
 
 
11. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONNUDITELJA 
11.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju  
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta  



 

 

 

 
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem 
registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti te u tu svrhu dostaviti: 

a) izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države 
sjedišta gospodarskog subjekta ili 

b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

 
Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana Poziva na 
dostavu ponuda.  
 
11.2. Popis glavnih isporuka robe 
Ponuditelj mora dostaviti popis glavnih isporuka robe, jedan ugovor mora biti najmanje u 
iznosu procijenjenog iznosa ovoga predmetnog postupka, izvršenih u godini u kojoj je 
započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini. 
 
Popis glavnih isporuka robe sadrži vrijednost isporuka, datum te naziv druge ugovorne 
strane. 
 
12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA RAČUNA 

Isplatom na žiro računa odabranog ponuditelja. 

Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog 
proračuna po izvršenim ugovornim obvezama i temeljem ispostavljenog eRačuna u roku od 
30 dana od dana zaprimljenog eRačuna s napomenom da je ponuditelj dužan ispostaviti 
račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno odredbama Zakona o 
fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 
119/15). Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) 
Naručitelj će prihvatiti i eRačun sukladan navedenom Zakonu. Od 1. srpnja 2019. godine 
Naručitelj je obvezan zaprimiti, obrađivati te izvršiti plaćanje samo eRačune (elektroničke 
račune) sukladne navedenom Zakonu. eRačun i prateće isprave koje nisu sukladne 
europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama Naručitelj neće zaprimiti niti 
obraditi niti platiti. 
 
13. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
Naručitelj ima pravo odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane. 
 
14. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA 

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim 
preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave, a od 
izabranog ponuditelja Naručitelj može zatražiti dostavu originala na uvid. 
 
 
15. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Sadržaj ponude (prema redoslijedu): 

1. Ponudbeni list (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane Ponuditelja) (Prilog 1) 
2. Troškovnik (ispunjen, potpisan i pečatiran od strane Ponuditelja u pdf i dodatno 

Excel formatu) (Prilog 2) 
3. Tehničke specifikacije (u znak suglasnosti potpisane i pečatirane od strane 

Ponuditelja) (Prilog 3) 



 

 

 

4. Potvrda porezne uprave o stanju duga (ili jednakovrijedni dokument odnosno 
izjava) 

5. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 
sjedišta 

6. Popis glavnih isporuka robe 

Način dostave ponude: 

Ponudu je potrebno dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: nikolina@lumennice.hr 
najkasnije do krajnjeg roka za dostavu ponuda. U predmet elektroničke pošte je potrebno 
napisati:  

 
„NE OTVARAJ – Ponuda za nabavu usluge održavanja vatrodojavnog, protupožarnog i 
protuprovalnog sustava – 4/2021“ 
 
16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 
 
Cijena ponude mora biti izražena u kunama. 

Cijena ponude piše se brojkama. 

Cijena ponude mora sadržavati ukupni iznos troška za Naručitelja (uključeni svi doprinosi, 
prirezi i porezi). 

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika i pomnožiti je s 
određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu 
cijenu ponude. 
 
17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
 
Kriterij odabira ponuda je najniža cijena uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva na dostavu 
ponuda. Ako dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, Naručitelj će odabrati ponudu koju je 
ranije zaprimio. 
 
18. JEZIK I PISMO PONUDE 
 
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA 
 
Adresa na koju se dostavljaju ponude: nikolina@lumennice.hr 

Rok za dostavu ponuda je 28. srpnja 2021. godine u 10:00 sati. 

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao 
zakašnjelo pristigle ponude. 

Ne provodi se javno otvaranje ponuda. 
 
20. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA 
 
Rok za donošenje Odluke o odabiru ili poništenju postupka nabave je najviše 30 dana od 
dana isteka roka za dostavu ponude. 
 
Naručitelj će na temelju rezultata pregleda i ocjene ponude, te kriteriju za odabir ponude 
donijeti Odluku o odabiru kojom će odabrati najpovoljniju ponudu ponuditelja s kojim će se 
sklopiti ugovor. Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za 
odabir ponude Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. 
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21. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU 
 
Obavijest o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj će bez 
odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način. 
 
 
22. PRILOZI 
 
Prilog 1. Ponudbeni list 
Prilog 2. Troškovnik 
Prilog 3. Tehničke specifikacije 

 


