
Upute ponuditeljima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju, dogradnju i preuređenje više 

objekata LRH u Opatiji, hotela HC Albatros u Cavtatu te hotela HM Metropol u Portorožu. 

 

1. Opći podaci 

 

1.1. Podaci o Naručitelju 

LRH d.d. OPATIJA 

MARŠALA TITA 198 

 

HC d.d. CAVTAT 

Od žala 1 

 

HM d.o.o. PORTOROŽ 

Obala 75a 

 

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: 

 

1. Usluga izrade idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projekta interijera za izgradnju, dogradnju i 

preuređenje više objekata LRH u Opatiji, hotela HC Albatros u Cavtatu te hotela HM Metropol u Portorožu, 

uključivo projektantski nadzor i vođenje projekta, a sve u skladu s Projektnim zadacima za svaki pojedini 

objekt koji je sastavni dio ove DZN. Predmetnu dokumentaciju treba isporučiti u obimu i na način određen u 

projektnom zadatku za svaki od objekata.  

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. Davatelj usluge je dužan imenovati 

glavnog projektanta koji posjeduje sve potrebna ovlaštenja za izradu navedene dokumentacije. 

 

2. Vođenje projekta koje uključuje: 

a) Aktivno sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije sa ciljem dovođenja investicije u okvire zadanog 
budžeta. 

b) Kontrola usklađenosti projektno - tehničke dokumentacije s projektnim zadatkom. 
c) Kontrola troškovnika. 
d) Tjedne izvještaje o stanju projekta, u fazi projektiranja kao i u fazi izvođenja projekta 
e) Evaluaciju ponuda za izvođenje radova i opremanje 
f) Vođenje projekta u fazi izvođenja radova, uključivo sudjelovanje u sljedećim aktivnostima: 

 Kontrola rokova. 



 Kontrola kvalitete izvedenih radova. 
 Financijska kontrola obračuna izvedenih radova i opremanja. 
 Koordinacija poslova između sudionika građenja pri realizaciji projekata (projektanti, izvođači, 

stručni nadzor i ostali), te upravljanje procesima na gradilištu. 
 Vođenje tjednih operativnih koordinacija svih sudionika građenja i podnošenje tjednih izvještaja 

Naručitelju o stanju i dinamici radova, 

 Donošenje odluka, uz odobrenje Investitora, a u cilju smanjenja troškova rekonstrukcije, te 
skraćivanju rokova izvođenja radova. 

 Okončani obračuni sa Izvođačima radova. 
 Primopredaja radova. 

 

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)  

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 

 

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 izvršenih usluga o izradi projektne dokumentacije (referentna lista) u 

posljednje 3 godine.  

 

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: 

 3 diplomiranih inženjera arhitekture (minimalno jedan sa ovlaštenjem strukovne organizacije) 

 1 diplomiranog inženjera građevinarstva sa ovlaštenjem strukovne organizacije 

 1 diplomiranog inženjera strojarstva sa ovlaštenjem strukovne organizacije 

 1 diplomiranog inženjera elektrotehnike sa ovlaštenjem strukovne organizacije 

 1 ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara 

 1 ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite na radu 

 

Sva pitanja šaljite pismenim putem na mail adrese; 

Alida.Radetic-Bavcar@remisens.com i 

Mirjam.luksetic@remisens.com 

 

 

 

mailto:Alida.Radetic-Bavcar@liburnia.hr
mailto:Mirjam.luksetic@remisens.com

