POZIV NA DOSTAVU PONUDE
NABAVA USLUGE STRUČNE PROCJENE VRIJEDNOSTI RADOVA
REKONSTRUKCIJE/SANACIJE POLJOPRIVREDNIH I GOSPODARSKIH
OBJEKATA TE PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE
Evidencijski broj nabave: N-62/2022

KLASA: 080-02/22-04/0003
URBROJ: 343-0602/01-22-002
Zagreb, 26. rujna 2022. godine
OPĆI PODACI
Naručitelj:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
OIB: 99122235709
OPIS PREDMETA NABAVE:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom ima poslovnu potrebu za stručnom
procjenom vrijednosti radova rekonstrukcije/sanacije poljoprivrednih i gospodarskih
objekata te pripadajuće infrastrukture, a vezano uz oštećenja uzrokovana potresom na
poljoprivrednim i gospodarskim objektima uzimajući u obzir poremećaje na tržištu i veliki
porast cijena rada te sirovina i materijala u odnosu na prethodna razdoblja.
Predmet nabave sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske 2014. – 2020., Mjera 20 – Tehnička pomoć.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 192.000,00 (bez PDV-a):


3.200,00 kn neto za jedno stručno mišljenje (okvirni ali i maksimalan broj stručnih
mišljenja: 60 )

1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
1.1. NEKAŽNJAVANJE
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da:
1.1.1. 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
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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), 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
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– 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

1.1.2. 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.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz
postupka jednostavne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako
pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
Gospodarski subjekt kao dokaz nepostojanja ove osnove za isključenje u ponudi mora
dostaviti:


izjavu gospodarskog subjekta, odnosno osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje
gospodarskog subjekta (za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora gospodarskog subjekta) 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. Izjava ne
smije biti starija od 6 mjeseci od dana objave ovog Poziva.

1.2. Ispunjene obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka jednostavne nabave ako utvrdi da
gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
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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, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta ako mu sukladno posebnom propisu
plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Gospodarski subjekt kao dokaz nepostojanja ove osnove za isključenje u ponudi mora dostaviti:
potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog
subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 1.1 ovog Poziva.
Potvrda ne smije biti starija od dana slanja ovog Poziva na dostavu ponude.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svaki član zajednice pojedinačno dokazuje
nepostojanje osnova za isključenje iz točke 1.1 ovog Poziva.
U slučaju postojanja podugovaratelja isti je u obvezi dokazati da za njega ne postoje osnove za
isključenje iz točke 1.1 ovog Poziva.
PODUGOVARATELJI
Ako gospodarski subjekt 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).
2. POTREBNE KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO STRUČNJAKA

2.1. Ponuditelj mora raspolagati sa najmanje:
- 1 (jednim) stalnim sudskim vještakom koji će obavljati vještačenje/procjenu te izraditi
stručno mišljenje /elaborat.
Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti, potrebno je dostaviti:
- Važeće Rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva i procjene
nekretnina određenog županijskog suda sukladno Pravilniku o stalnim sudskim vještacima NN
br.38/2014, 123/15, 29/16 i čl. 125., 126. i 127. Zakona o sudovima (NN 23/13, 35/15, 82/15,
82/16, 67/18, 61/19).
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2.2. Ponuditelj mora dokazati da ovlašteni sudski vještak/procjenitelj koji će obavljati usluge
vještačenje/procjenu te izraditi stručno mišljenje /elaborat posjeduje/ima:
- najmanje pet godina praktičnog rada u području utvrđivanja tržišne vrijednosti
nekretnina
- stručna znanja o strukturi i funkcioniranju tržišta nekretnina (cijene, troškovi, i dr.)
Stručne kvalifikacije dokazuju se Izjavom o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji osobe ili osoba
odgovornih za pružanje usluga kojom gospodarski subjekt izjavljuje da osobe ili osoba
odgovornih za pružanje usluga raspolaže s uvjetima.
Izjavi treba priložiti dokaze:
- najmanje tri potvrde o stručnom usavršavanju u godini u kojoj je započeo postupak nabave
i tijekom 4 (četiri) godine koje prethode toj godini. (sudjelovanje na stručnim skupovima i
radionicama, održana stručna predavanja i objavljeni radovi) s područja procjene tržišne
vrijednosti nekretnina, sa podatcima iz kojih će biti vidljivo naziv, mjesto i vrijeme provedbe
stručnog usavršavanja, naziv, broj i mjesto objave radova i naziv i mjesto održanih stručnih
predavanja.
INDIKATIVNI OPIS POSLOVA
Očekuje se potreba za stručnom procjenom za šezdesetak prijavljenih objekata. Kod nekih
objekata radi se samo o sanacijama primjerice zabatnih zidova, kod nekih se radi konstrukcijska
obnova, dok se na nekim objektima uklanjaju oštećeni dijelovi te se izvode novi. Potrebno je
izraditi stručno mišljenje /elaborat procjene vrijednosti radova utemeljen na analizi aktualnih
cijena na tržištu. Za potrebe stručne procjene Naručitelj će ponuditelju dostaviti
ponudu/troškovnik radova, relevantnu projektno-tehničku dokumentaciju te Elaborat ocjene
postojećeg stanja građevinske konstrukcije i/ili projekt uklanjanja građevine/projekt za
uklanjanje zgrade, ako je primjenjivo.
KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda s ponderom cijene 100% (cijena
ponude s PDV-om)
Ukoliko su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti te je cijena ponude
nepromjenjiva.
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PODATCI POTREBNI ZA PODNOŠENJE PONUDE
Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu sukladno ovom Pozivu na dostavu ponude.
Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako su neki od dokumenata i dokaza
traženih pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika gospodarski subjekt je dužan
dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik od ovlaštenog prevoditelja-sudskog
tumača. Svi traženi dokazi iz ovog poziva mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Podnošenjem ponude gospodarski subjekt prihvaća sve uvjete i odredbe iz ovog Poziva.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Dokazi i dokumenti koje zainteresirani gospodarski subjekti dostavljaju uz ponudu:






Ponuda u slobodnoj formi
Troškovnik
Dokazi kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta
iz točke 1.1 i 1.2 ovog poziva
Dokaze kojima se dokazuje odredba o stručnoj kvalifikaciji predloženog stručnjaka iz
točke 2.1. ovog poziva (važeće Rješenje o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za
područje graditeljstva i procjene nekretnina određenog županijskog suda)
Dokaze kojima se dokazuje stručno iskustvo predloženog stručnjaka sukladno točki 2.2.
ovog poziva (Izjava o obrazovnoj i stručnoj kvalifikaciji, Potvrde o stručnom
usavršavanju).

ROK VALJANOSTI PONUDE
60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
ROK IZVRŠENJA USLUGE
Rok izvršenja usluga, odnosno trajanja ugovora je 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o
jednostavnoj nabavi. Očekivano pojedinačno izvršenje i izrada jednog elaborata je 5 dana od
dana dostave dokumentacije putem elektroničke pošte.
POSEBNE ODREDBE
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak jednostavne nabave u bilo kojem trenutku,
odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste
prema ponuditeljima.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom pregleda i ocjene dostavljenih ponuda zatražiti
od gospodarskog subjekta da upotpune ili pojasne dokumente koji su uz ponudu dostavljeni.
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PRIHVAT PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA
U slučaju prihvata ponude te ako ponuditelj zadovoljava sve uvjete i kriterije iz ovog poziva
zaključit će se Ugovor koji će regulirati međusobna prava i obveze. Sastavni dio Ugovora je
Sporazum o povjerljivosti kao i Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa i
nepristranosti.
Ukupna cijena ugovora odnosit će se na okvirnu količinu ponuđenih stručnih
mišljenja/elaborata. Ugovor će sadržavati i jediničnu cijenu za jedno stručno mišljenje/elaborat,
a po zaprimanju stručnog mišljenja /elaborata i računa za stvarno i uredno izvršene usluge te
nakon ovjere dostavljenog stručnog mišljenja/elaborata i uz odobrenje od strane Agencije,
Naručitelj će izvršiti plaćanje po pojedinom stručnom mišljenju/elaboratu.
Ugovor će sadržavati opis zadatka, jediničnu cijenu stručnog mišljenje/elaborata, rokove
izvršenja zadatka, penale za kašnjenje u izvršenju zadatka i druge relevantne odredbe.
Izuzeće vanjskih stručnjaka: u svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa i/ili postojanja
okolnosti koje utječu na nepristranost neovisnog stručnjaka, stručnjaci koji su bili/jesu
angažirani na pripremi pojedinih projekata za koje su podneseni Zahtjevi za potporu Agenciji
za plaćanja, neće se uzimati u obzir za ulogu neovisnog stručnjaka u Zahtjevu za potporu u čijoj
je pripremi sudjelovao. U tu svrhu, vanjski stručnjak potpisat će Izjavu o
postojanju/nepostojanju sukoba interesa i nepristranosti prilikom sklapanja ugovora.
ROK I NAČIN PLAĆANJA
Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ispostavljenog e-Računa za uredno izvršenu
uslugu odnosno nakon ovjerenog stručnog mišljenja/elaborata od strane Naručitelja, prema
cijenama iz ponude i troškovnika, a u roku od 30 dana od dana urednog zaprimanja e-Računa.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA
3. listopada 2022. godine
Ponude s traženim dokazima dostavljaju se u elektronskom obliku na e-mail adresu:
adrijana.kolakusic@apprrr.hr

Agencija za plaćanja u
poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
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