Sadržaj dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u
postupcima javne nabave (NN 65/2017)
Dokumentacija o nabavi sadrži sljedeće dijelove i podatke
1. opći podaci
naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska stranica, te adresa
elektroničke pošte
osoba ili služba zadužena za kontakt
evidencijski broj nabave
popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne
postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi
vrsta postupka javne nabave ili posebnog režima nabave
procijenjena vrijednost nabave
vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)
navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum
navod uspostavlja li se sustav kvalifikacije (samo za sektorske naručitelje)
navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave
navod provodi li se elektronička dražba
internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima
2. podaci o predmetu nabave
opis predmeta nabave
opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima
velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe
objektivni i ne diskriminirajući kriteriji ili pravila koja će se primijeniti kako bi se odredilo koje će
grupe predmeta nabave biti dodijeljene pojedinom ponuditelju, ako je ograničen broj grupa koje
se mogu dodijeliti jednom ponuditelju, ili je sudjelovanje ograničeno samo na jednu ili nekoliko
grupa
količina predmeta nabave
tehničke specifikacije
kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, ako se upućuje na marku, izvor, patent,
itd.)
troškovnik
mjesto izvršenja ugovora
rok početka i završetka izvršenja ugovora
opcije i moguća obnavljanja ugovora
3. osnove za isključenje gospodarskog subjekta
obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta
ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta koje naručitelj namjerava koristiti
dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje
4. kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti
uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine
uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine
uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata
objektivni i ne diskriminirajući kriteriji ili pravila za smanjenje broja sposobnih natjecatelja,
minimalan broj sposobnih natjecatelja koje će se pozvati na dostavu ponuda ili na dijalog, te po
potrebi, maksimalan broj
dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta
5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (u daljnjem tekstu: ESPD)
navod da je gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje obvezan dostaviti ESPD kao
preliminarni dokaz da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, osim
u slučaju iz članka 7. stavka 6. i 7. ovoga Pravilnika
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upute za popunjavanje ESPD obrasca (naznaka koje podatke u ESPD-u gospodarski subjekt mora
navesti)
6. podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi
sadržaj i način izrade
način dostave (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu
elektronička)
minimalni zahtjevi koje varijante ponude trebaju zadovoljiti, ako su dopuštene, te posebni zahtjevi
za njihovo podnošenje
način određivanja cijene ponude
valuta ponude
kriterij za odabir ponude te relativni ponder kriterija ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu
od najvažnijeg do najmanje važnog, osim ako su kriteriji određeni u pozivu na nadmetanje ili će
kriteriji biti određeni u pozivu na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda ili njezin dio
rok valjanosti ponude
navod da se smatra da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH
obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te da
naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga
7. ostale odredbe
podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju
dokumentaciju o nabavi
naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom,
kako bi se smanjio broj ponuda ili rješenja
norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja okolišem
broj gospodarskih subjekata koji će biti stranke okvirnog sporazuma, u slučaju okvirnog sporazuma
s više gospodarskih subjekata
rok na koji se sklapa okvirni sporazum te obrazloženje razloga za trajanje okvirnog sporazuma duže
od četiri, odnosno osam godina
način sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma
navod obvezuje li okvirni sporazum stranke na izvršenje okvirnog sporazuma
naznaka svih naručitelja (poimence ili generički po vrsti/kategorijama/mjestu) u čije ime se sklapa
okvirni sporazum
drugi uvjeti koji će biti korišteni prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma
podaci potrebni za provedbu elektroničke dražbe
odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekta (ponuditelja ili natjecatelja)
odredbe koje se odnose na podugovaratelje
navod da su podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni
izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi
navod o obveznom neposrednom plaćanju podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje
u podugovor, ili obrazloženje opravdanih razloga vezanih uz prirodu ugovora ili speci€čnih uvjeta
njegova izvršenja zbog kojih to nije primjenjivo
vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva, ako su tražena te navod da gospodarski subjekt može dati novčani
polog u traženom iznosu i žiro-račun (IBAN) naručitelja
datum, vrijeme i mjesto (javnog) otvaranja ponuda
uradci ili dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti natjecateljima ili
ponuditeljima
posebni uvjeti za izvršenje ugovora ili okvirnog sporazuma
navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)
podaci o tijelima od kojih natjecatelj ili ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju o
obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne
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uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti
primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora
rok za donošenje odluke o odabiru
rok, način i uvjeti plaćanja
uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela
drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

