
 

 

 

Dokumentacija za nadmetanje 

 

UPUTE ZA PONUDITELJE 

 

IZRADA IDEJNOG,  GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA HOTELA ALBATROS 2 

 

1. Opći podaci 

 

1.1. Podaci o Naručitelju 

HC d.d. CAVTAT 

Od Žala 1 

 

1.2. Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja na nadmetanju za nabavu usluga u otvorenom postupku javne nabave za koji je javno 

objavljen Poziv na nadmetanje imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku 

nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za pružanje usluga koje su predmet nabave, u skladu sa 

zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje (dalje: DZN). Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne 

osobe ili zajednica tih osoba koje na tržištu nude izvođenje radova odnosno pružanje usluga. 

2. Podaci o predmetu nabave 

 

2.1. Opis predmeta nabave 

Predmet nabave ovog postupka javne nabave je usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta hotela 

Albatros 2 u Cavtatu te projektantski nadzor i vođenje projekta za vrijeme izvođenja radova, u skladu s Projektnim 

zadatkom / Prostornim konceptom dogradnje hotela Albatros 2 (koji je sastavni dio ove DZN i nalazi se kao 

poseban dokument uz DZN.) Projektna dokumentacija se sastoji od Idejnog rješenja uređenja cjelokupne lokacije 

te Glavnog projekta i Izvedbenog projekta za izgradnju hotela Albatros 2. Predmetnu dokumentaciju treba 

isporučiti u obimu i na način određen u projektnom zadatku. Davatelj usluge je dužan ugovorenu uslugu izvesti 

kvalitetno, prema tehničkim normama, pravilima struke i uvjetima predviđenim DZN-om. Davatelj usluge je dužan 

primjenjivati sve odgovarajuće zakone, podzakonske akte i standarde koji se primjenjuju u području gradnje kao i 

zahtjeve turističkih agencija koje će mu dostaviti Investitor. Davatelj usluge je dužan predložiti glavnog 

projektanta koji ima sva zakonom propisana ovlaštenja. 

 

2.2. Opis područja obuhvata i projektni zadatak – koncept idejnog projekta i budžet investicije 

Područje obuhvata predmetne usluge je hotel Albatros u Cavtatu.  

Podloga za izradu idejnog projekta je izrađen Koncept hotela Albatros 2 (dio arhitektonsko-urbanističke studija) 

koji je sastavni dio DZN 

Budžet investicije izgradnje i uređenja hotela do pune funkcionalnosti, a temeljem Prostornog koncepta hotela 

Albatros 2 koji je sastavni dio Projektnog zadatka iznosi 

105.000.000,00 kn 

Mjesto isporuke projektno-tehničke dokumentacije je lokacija Naručitelja: LRH d.d. Opatija, M. Tita 198, 51410 

Opatija, a mjesto pružanja usluge je poslovni prostor Ponuditelja. 



Svi zainteresirani gospodarski subjekti prije podnošenja ponude obvezni su izvršiti uvid u postojeće stanje hotela 

Albatros, kako bi prije predaje ponude mogli steći uvid u sve uvjete, okolnosti, ograničenja i specifičnosti objekta 

kao i planiranih zahvata, a koji utječu ili bi mogli utjecati na izvršenje predmeta nabave. 

Uvid u postojeće stanje obavit će se nakon pisane najave Ponuditelja i dogovora o terminu posjeta. 

Nakon uvida, Naručitelj i gospodarski subjekt potpisuju Potvrdu o izvršenom uvidu u postojeće stanje. 

Izjavu o upoznatosti s postojećim stanjem i pripadajuću Potvrdu Ponuditelj je dužan priložiti u ponudi 

kao sastavni dio iste  

 

2.3. Rok, uvjeti izvršenja usluge, plaćanja i duljina trajanja ugovora 

Nastavno na činjenicu da sa radovima na izgradnji objekta najranije možemo početi 15.10.2018. dinamika je 

sljedeća: 

25.10.2017. – početak izrade idejnog projekta. 

5.11.2017. – predaja tlocrtnih dispozicija parkirališnih mjesta i prometno rješenje kompleksa 

15.12.2017. – predaja idejnog projekata – nakon pisane potvrde idejnog projekta - početak izrade glavnih 

projekata ukoliko se steknu svi uvjeti vezano za prostorno plansku dokumentaciju 

15.2.2018. -  (odnosno 60 dana od potvrde idejnog projekta). – predaja glavnih projekata Naručitelju i javno-

pravnim tijelima predaja projekta na suglasnosti / potvrde  

15.3.2018. – prikupljene sve suglasnosti i posebni uvjeti na glavni projekt 

01.5.2018. – ishođena g.d 

01.6.2018. – predaja kompletne natječajne dokumentacije, početak izrade izvedbenih projekta, raspis javnog 

natječaja za izvođenje i opremanje 

01.7.2018. – predaja izvedbenih projekata sa izvedbenim troškovnicima (kontrola tender dokumentacije te zadnji 

krug pregovora sa izvođačima) 

15.9.2018. -  početak radova gradnje temeljem pravomoćne g.d. 

Plaćanje će se vršiti sukcesivno, a nakon ovjere Naručitelja o dostavljenom dijelu projektne dokumentacije (idejni, 

glavni, izvedbeni projekt) 

Naručitelj zadržava u nuđenoj cijeni pravo 2 izmjene idejnog rješenja. 

Izrada projektne dokumentacije se ugovara po principu „ključ u ruke“ odnosno Naručitelj smatra da je u 

ponuđenoj cijeni sva zakonom i pravilima struke propisana/potrebna dokumentacija od izrade idejnog rješenja do 

izdavanja građevinske dozvole za hotel te neće prihvaćati ponude odnosno račune za bilo kakve dodatne radove. 

  

3. Razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za 

isključenje 

 

3.1. Nekažnjavanje 

 

Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po 

zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, 



odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je 

državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

3.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 

Naručitelj će Ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja 

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom 

zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku 

predstečajne nagodbe). Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako ne postoji dokument pod a) ili 

Potvrda ili Izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 

 

 

4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja 

 

4.1. Pravna i poslovna sposobnost 

 

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta 

Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar države sjedišta gospodarskog subjekta, te u tu svrhu dostaviti: 

a) odgovarajući izvod ili 

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

nadležnog tijela  

Izvod ili Izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 

 

4.2. Tehnička i stručna sposobnost 

 

4.2.1. Popis ugovora o uslugama 

Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o uslugama izvršenih u posljednje 3 godine u kojoj je započeo postupak 

nabave i tijekom prethodne godine, koji sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane,  

Popis ugovora u privitku mora sadržavati ili mu se prilaže: 

a) izjava o ispunjenom ugovoru, izdana ili potpisana od ovlaštene osobe Ponuditelja 

Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 

Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti Ponuditelj mora dokazati da je u traženom razdoblju uredno 

izvršio jedan ili više Ugovora po obimu, vrsti i složenosti istih ili sličnih predmetu ove nabave: 

 usluge izrade idejne, glavne i/ili izvedbene projektne dokumentacije za potrebe izgradnje zgrada javne 

namjene. Glavni i/ili izvedbeni projekti moraju obuhvaćati arhitektonsko projektiranje, projekt 

konstrukcije, projekte elektrotehničkih i strojarskih instalacija, projekte uređenja okoliša i dr. 

Ponuditelj mora dokazati zadovoljavajuće izvršenje do tri ista ili slična ugovora kao što je predmet ove 

nabave, a zbrojeni iznos nominiranih ugovora mora biti najmanje u visini 2.000.000,00 kn bez PDV-a. 

 

4.2.2. Popis stručnih osoba koje će sudjelovati u izradi predmeta nabave 

Ponuditelj mora dostaviti popis stručnih osoba koje će sudjelovati na izvršenju predmeta nabave i to minimalno: 

 4 diplomiranih inženjera arhitekture (minimalno dva sa ovlaštenjem strukovne organizacije) 

 1 diplomirani inženjer građevinarstva (sa ovlaštenjem strukovne organizacije) 

 1 diplomirani inženjer strojarstva (sa ovlaštenjem strukovne organizacije) 



 1 diplomirani inženjer elektrotehnike (sa ovlaštenjem strukovne organizacije) 

 1 ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara 

 1 ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite na radu 

 


