
 

 
 

  
 

MUO broj: 7/10-2015 

 

 

 
 

 
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I ODGOVORNOSTI 

 

Evidencijski broj nabave: OPMV 1/2015 

 

 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE S CILJEM 
SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA S JEDNIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM 

NA RAZDOBLJE OD DVIJE GODINE 
 

 

 

Zagreb, ožujak 2015. 



 
 

 2/31 

SADRŽAJ 

I. OPĆI PODACI 4 

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 4 
2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH SUBJEKATA 4 
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 4 
4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA 4 
5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE 5 
6. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 5 
7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 5 
8. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA 5 
9. TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 5 
10. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA 5 

II. PODACI O PREDMETU NABAVE 6 

11. OPIS PREDMETA NABAVE 6 
12. GRUPE PREDMETA NABAVE 6 
13. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 6 
14. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 6 
15. TROŠKOVNIK 6 
16. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 6 
17. ROK I NAČIN IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 7 

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 8 

18. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 8 
19. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 9 

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 11 

20. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 11 
21. NORME OSIGURANJA KVALITETE 12 
22. IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA OSIGURANJA I POKRIĆA 13 
23. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJIMA SE UTVRĐUJU RAZLOZI ISKLJUČENJA, TE DOKAZI 

SPOSOBNOSTI 13 

V. PODACI O PONUDI 14 

24. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE 14 
25. ALTERNATIVNA PONUDA 15 
26. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDE ELEKTRONIČKIM PUTEM 15 
27. CIJENA PONUDE 15 
28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 16 
29. JEZIK I PISMO PONUDE 16 
30. ROK VALJANOSTI PONUDE 16 

VI. OSTALE ODREDBE 17 

31. ZAJEDNICA PONUDITELJA 17 
32. PODIZVODITELJI 17 
33. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 17 
34. JAMSTVO ZA uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 18 
35. OPĆI I POSEBNI UVJETI OSIGURANJA 18 
36. TAJNOST DOKUMENTACIJE PONUDITELJA 18 
37. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 19 
38. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 19 
39. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU 20 
40. PRIMJENA ZAKONA I OSTALIH PODZAKONSKIH PROPISA 20 
41. SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 20 
42. POSEBNA  NAPOMENA 21 
43. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 21 

VII. OBRAZAC DOKAZA O NEKAŽNJAVANJU 23 



 
 

 3/31 

VIII. OBRAZAC DOKAZA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA SUKLADNO čl. 68. st. 1. toč. 1. i 2. 
ZAKONA 24 

IX. PONUDBENI LIST 25 

X. DODATAK 1. PONUDBENOM LISTU 26 

XI. DODATAK 2. PONUDBENOM LISTU 27 

XII. IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA OSIGURANJA I POKRIĆA 28 

XIII. SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 29 

XIV. TROŠKOVNIK Error! Bookmark not defined. 

 



 
 

 4/31 

 

I. OPĆI PODACI 

Sukladno odredbama čl. 78. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka 
Ustavnog suda Republike Hrvatske; dalje  u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu izrade i postupanju 
s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12) naručitelj je izradio 
Dokumentaciju za nadmetanje slijedećeg sadržaja: 

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU 

Naručitelj: Muzej za umjetnost i obrt 
Adresa: Trg maršala Tita 10, 10000 Zagreb 
OIB: 02728849314 
Telefon: 01/4882‐111 
Telefaks: 01/4828‐088 
URL: www.muo.hr 
E‐mail: muo@muo.hr 

2. KOMUNIKACIJA I RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NARUČITELJA I GOSPODARSKIH 
SUBJEKATA 

OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT 

Kontakt osoba: Lada Bikić 
Telefon: 01/4882 119 
Telefaks: 01/4828 088 
E‐mail: lada.bikic@muo.hr 

OBJAŠNJENJA I/ILI IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i/ili 
izmjene vezane uz Dokumentaciju za nadmetanje. Objašnjenje i/ili izmjenu Dokumentacije za 
nadmetanje gospodarski subjekt može zatražiti pisanim putem. 

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje 
na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna ova Dokumentacija za nadmetanje bez 
navođenja podataka o podnositelju zahtjeva najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u 
kojem ističe rok za dostavu ponuda.  

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u 
kojem ističe rok za dostavu ponuda. 

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

OPMV 1/2015 

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA 

U smislu članka 13. Zakona, ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati 
ugovore o javnoj nabavi. 
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5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE 

Otvoreni postupak javne nabave (nabava male vrijednosti) s ciljem sklapanja okvirnog 
sporazuma o javnoj nabavi usluga s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije 
godine, sukladno članku 38. i 39. stavak 2. Zakona. Okvirni sporazum koji će biti sklopljen 
provedbom ovog postupka obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog 
okvirnog sporazuma. 

6. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

800.000,00 kuna 

7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 

Ugovor o javnoj nabavi usluga. 

8. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA 

Okvirni sporazum sklapa se, sukladno članku 39. stavak 2. Zakona, s jednim gospodarskim 
subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.  
Temeljem okvirnog sporazuma predviđa se sklapanje 2 ugovora o javnoj nabavi. Ugovori o 
javnoj nabavi se sklapaju na razdoblje od 12 mjeseci. 

Prvi ugovor o javnoj nabavi sklopit će se neposredno na temelju uvjeta iz ove Dokumentacije za 
nadmetanje i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma. Drugi ugovor o javnoj 
nabavi može se sklopiti na temelju pisanog zahtjeva Naručitelja odabranom ponuditelju da 
dostavi dopunu ponude, odnosno novu ponudu. Pisani zahtjev na dostavu dopune ponude ili 
nove ponude može sadržavati, osim izvornih, preciznije definirane uvjete te druge nebitne 
izmjene i dopune uvjeta okvirnog sporazuma koji su navedeni u ovoj Dokumentaciji za 
nadmetanje.  

 
Pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma ugovorne strane ne smiju 
mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma. 
 
Ugovori o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklopit će se u pisanom obliku. 

Ovaj okvirni sporazum obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi. 

9. TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 

Rok trajanja okvirnog sporazuma je 2 godine. 

10. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA 

Ne provodi se elektronička dražba. 
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II. PODACI O PREDMETU NABAVE 

11. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet otvorenog postupka nabave je nabava usluga osiguranja, sukladno tehničkim 
značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje. 
Predmet nabave uključuje: 

 Osiguranje imovine 

 Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti 
 

prema detaljnom opisu i količinama propisanim u Specifikaciji predmeta nabave u dijelu XIII i 
Troškovniku u dijelu XIV ove Dokumentacije za nadmetanje. 

CPV oznaka i naziv prema Uredbi o uvjetima primjene Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 
66510000-8 Usluge osiguranja 

12. GRUPE PREDMETA NABAVE 

Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave. 
Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Ponudbenog troškovnika. 
Ponuda u kojoj nisu ponuđene sve stavke Ponudbenog troškovnika bit će odbijena. 

13. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Sukladno članku 5. stavak 5. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za 
nadmetanje i ponudama Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio predviđenu 
količinu predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili 
manja od predviđene količine.  
Ukupna plaćanja bez PDV na temelju svih ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju 
okvirnog sporazuma mogu biti veća ili manja od vrijednosti okvirnog sporazuma, sukladno 
stvarno nabavljenim količinama, ali ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. 

14. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Detaljna tehnička specifikacija predmeta nabave opisana je u dijelu XIII Specifikacija predmeta 
nabave Dokumentacije za nadmetanje. 

15. TROŠKOVNIK 

Troškovnik je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. 

16. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 

Sva mjesta na kojima se nalaze, ili se mogu naći, osigurane osobe, imovina i interes iz dijela XIII 
Dokumentacije za nadmetanje - Specifikacija predmeta nabave. 
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17. ROK I NAČIN IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE 

Rok izvršenja predmeta nabave je 2 godine, počevši od dana stupanja na snagu prvog ugovora o 
javnoj nabavi. 

Ugovori o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma stupaju na snagu s danom potpisa 
ugovornih strana, te se sklapaju na razdoblje od 12 mjeseci. 
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III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

18. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 

A. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih 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: 

–prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje 
mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem 
(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu 
zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, 

–prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i 
davanje mita (članak 348.) 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.). 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. 
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije 
biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave(dan slanja 
poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske). 

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izjavu iz prethodnog 
stavka. Obrazac navedene izjave je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. 

Radi provjere okolnosti iz ove točke, Naručitelj može tijekom postupka javne nabave od tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 
kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta 
zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.  

Za potrebe provjere okolnosti iz ove točke Naručitelj može, temeljem članka 67. stavak 4. 
Zakona i članka 13. stavak 1. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 
rehabilitaciji (NN 143/12), u svrhu izdavanja posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa 
Republike Hrvatske, Uprava za kazneno pravo i probaciju, zatražiti podatke za osobu po 
zakonu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe (fizičku osobu) a to su: prezime, ime, OIB, 
rođeno prezime, spol, državljanstvo, ime i prezime oca, ime i prezime majke, dan, mjesec i 
godina rođenja, mjesto i država rođenja, zanimanje i zvanje, adresa prebivališta, adresa 
boravišta.  

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, Naručitelj može postupiti sukladno članku 67. stavak 
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5. točka 1., 2. i 3. Zakona. 

B. Ako 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 je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu 
porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave, ili 

Važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako 
se ne izdaje potvrda iz prethodnog stavka, ili 

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 ili izjavu s ovjerenim 
potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka 
postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda 
porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta 
gospodarskog subjekta. 

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja potvrdu Porezne uprave o 
stanju duga. 

C. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima se dokazuju razlozi 
isključenja i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata. 

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje obveznih razloga isključenja utvrđuje se za sve 
članove zajednice pojedinačno. 

19. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave: 

D. Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba 
postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio 
poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta 
gospodarskog subjekta, 

E. Ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje 
stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog 
suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili 
se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta. 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke D. i E. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izvod 
iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta 
koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 

Važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog 
odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili izvod ne sadrži sve podatke 
potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili 

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 ili izjavu s ovjerenim 
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potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka 
postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz 
sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih 
okolnosti. 

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izjavu iz prethodnog 
stavka. Obrazac izjave kod koje se ovjerava potpis kod javnog bilježnika sastavni je dio ove 
Dokumentacije za nadmetanje. 

F. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave 
učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način. 

Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove 
profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, 
pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog 
gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod 
izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima za 
posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su 
doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. 
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne 
procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja. 

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje ostalih razloga isključenja utvrđuje se za sve članove 
zajednice pojedinačno. 
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IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

20. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

U ponudi je potrebno dostaviti dokaze sposobnosti kako slijedi: 

A. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti 

Svaki ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 
registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim 
izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt 
može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

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

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno 
dokazati traženu sposobnost. 

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz upisa u sudski, 
obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar. 

B. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti 

Dokaz o postojanju važećeg ovlaštenja i članstva u određenoj organizaciji: 

- Gospodarski subjekt mora dostaviti dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova 
osiguranja koji su predmet ove nabave (odobrenje za rad) izdanu od Hrvatske agencije za 
nadzor financijskih usluga (HANFA), koja je propisana kao uvjet za rad sukladno člancima 6. i 
7. Zakona o osiguranju (NN 151/05, 87/08, 82/09, 54/13). Gospodarski subjekt mora 
posjedovati navedeno ovlaštenje kako bi mogao izvršiti ugovor ili dio ugovora. Gospodarski 
subjekt mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za 
podizvoditelja. 

C. Dokaz financijske sposobnosti 

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta. 

Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran 
više od sedam dana neprekidno, te ne više od petnaest dana ukupno. 

Procjena je Naručitelja da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od sedam dana, 
odnosno ukupno trajanje blokade računa duže od petnaest dana u razdoblju od šest mjeseci 
može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju 
kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave. 

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja obrazac BON-2/SOL-2. 

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o 
financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i 
bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. S tim u vezi, gospodarski 
subjekt može za vrijeme roka za dostavu ponuda, primjenjujući odredbe ove Dokumentacije 
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za nadmetanje koje se odnose na objašnjenja vezana uz dokumentaciju, dostaviti upit 
naručitelju o prihvatljivosti dokaza sposobnosti kojeg namjerava dostaviti umjesto traženog 
dokaza sposobnosti. 

D. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti 

Popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 
tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene 
usluge i naziv druge ugovorne strane.Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu 
Zakona, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana 
ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o 
uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste 
vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj može 
izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde. 

Popis mora biti popraćen s minimalno jednom potvrdom o uredno ispunjenim ugovorima 
minimalne vrijednosti ugovora 300.000,00 kn (cijena usluga bez PDV-a). Potvrde se moraju 
odnositi isključivo na usluge osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti i osoba. 

21. NORME OSIGURANJA KVALITETE 

Dokaz o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 (Hrvatske norme za 
sustave upravljanja HRN EN ISO 9000 – upravljanje kvalitetom), za skupine osiguranja 08  
(osiguranje od požara i elementarnih šteta), 09 (ostala osiguranja imovine) i 13 (ostala 
osiguranja odgovornosti) ili drugi jednakovrijedan dokaz 

Odredbom Članka 73. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske) propisana je mogućnost javnog naručitelja da od gospodarskog 
subjekta zahtijeva dokaz o pridržavanju određene norme za osiguranje kvalitete. Kao dokaz služi 
isprava neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete koji zadovoljavaju 
odgovarajuće europske norme, a koju je potvrdilo ovlašteno tijelo, sukladno europskim 
normama certificiranja. 

Javni naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja 
kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama. 

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim 
mjerama osiguranja kvalitete. 

Traženi dokaz o primjeni norme sustava upravljanja kvalitetom odnosi se na predmet nabave jer 
jamstvo primjene poslovnih procesa kod ponuditelja prema traženoj normi sustava upravljanja 
kvalitetom utječe na kvalitetu usluge osiguranja koja je predmetom ovoga postupka javne 
nabave. Poslovni procesi kod ponuditelja čiju primjenu jamči traženi dokaz o primjeni tražene 
norme sustava upravljanja kvalitetom izravno se odnose na zahtjeve u pogledu dostupnosti 
sredstava – što naručitelju garantira osiguranost sredstava za isplate osiguranih svota i/ili 
odšteta u pojedinim grupama osiguranja u okviru predmeta nabave, kao i pravodobnost takve 
isplate; dostupnost informacija, odnosno kvalitetan sustav mjerenja, nadzora i analize što 
naručitelju garantira stalni i potpuni uvid u broj štetnih događaja i/ili odštetnih zahtjeva iz 
pojedinog područja osiguranja koje je predmet nabave. Takav sustav mjerenja, nadzora i analize, 
proveden kod ponuditelja naručitelj će koristiti za identificiranje problematičnih (kriznih) točaka 
u svojoj djelatnosti, onih u kojima je evidentiran najveći broj šteta, najveći broj odštetnih 
zahtjeva u okviru predmeta nabave, što je preduvjet za poboljšanje naručiteljeve djelatnosti, 
dostupnost stručnog kadra – za naručitelja je bitna stalna i izravna uključenost stručnog kadra 
ponuditelja u postupcima rješavanja odštetnih zahtjeva u okviru ovog predmeta nabave 
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činjenicom da naručitelj ne raspolaže kadrovskim i organizacijskim mogućnostima samostalno 
rješavati takve zahtjeve. 

 

22. IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA OSIGURANJA I POKRIĆA 

Ponuditelj treba dostaviti Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta osiguranja i pokrića koje je Naručitelj 
izričito zatražio u Specifikaciji predmeta nabave. 

Obrazac Izjave sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje. 

Izjavu daje ovlaštena osoba ponuditelja. 

Ponuda koja ne sadrži traženu izjavu suprotna je odredbama ove Dokumentacije za nadmetanje, 
te će Naručitelj istu odbiti sukladno članku 93. stavak 1. točka 4. Zakona. 

23. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJIMA SE UTVRĐUJU RAZLOZI ISKLJUČENJA, TE 
DOKAZI SPOSOBNOSTI 

Svi dokumenti na temelju kojih se utvrđuju razlozi isključenja ponuditelja, te dokazi sposobnosti 
mogu se priložiti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis 
elektroničke isprave.  

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka u dokumentima: 

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih 
dokumenata, i/ili  

- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili 
upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. Zakona uklone 
pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Pogreškama, nedostacima ili 
nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže 
greške ili nedostaju. 

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, 
Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti okvirni sporazum 
zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više navedenih dokumenata koji su 
traženi. 
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V.  PODACI O PONUDI 

24. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVE PONUDE 

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da izvrši usluge sukladno uvjetima i zahtjevima u 
Dokumentaciji za nadmetanje. 

A.  SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda iz predmetnog nadmetanja sadrži: 

1. Popis svih sastavnih dijelova ponude 

2. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), 

3. Obrazac o članu zajednice ponuditelja (ispunjen i potpisan od strane člana zajednice 
ponuditelja, samo u slučaju zajedničke ponude), 

4. Obrazac o podizvoditeljima (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja, samo u slučaju 
da ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više 
podizvoditelja), 

5. Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), 

6. Dokumenti i dokazi sukladno točkama 18., 19., 20. i 21. ove Dokumentacije za 
nadmetanje, 

7. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

8. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta osiguranja i pokrića 

9. Opći i posebni uvjeti osiguranja 

B.  NAČIN IZRADE PONUDE 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti 
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. 

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je 
ponuda izrađena u dva ili više dijelova svaki dio se uvezuje na način da se onemogući 
naknadno vađenje ili umetanje listova. 

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne 
mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. 
Ako se ponuda sastoji od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko 
se dijelova ponuda sastoji. 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način 
da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim 
završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj 
ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. 

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova 
ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ovlaštene 
osobe ponuditelja. 
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C.  NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 
Naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta 
nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom "ne otvaraj". 

Naručitelj ne nadoknađuje troškove ponuditelja za izradu ponude. 

Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude. 
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom 
naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje 
dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom 
da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. 

25. ALTERNATIVNA PONUDA 

Alternativna ponuda nije dopuštena u ovom postupku nabave. 

26. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDE ELEKTRONIČKIM PUTEM 

Elektronička dostava ponuda nije opuštena. 

27. CIJENA PONUDE 

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave. Sve ponuđene cijene trebaju biti 
iskazane u kunama. 

Cijena ponude upisuje se brojkama sukladno Ponudbenom listu iz ove Dokumentacije za 
nadmetanje. Troškovnik se popunjava na način da se sve cijene upisuju pozitivnim brojevima sa 
2 decimalna mjesta te da se koristi separator 1000 (Npr. 1.234,50). 

U cijenu ponude bez PDV uračunati su svi troškovi ponuditelja u vezi s izvršenjem predmeta 
nabave, uključujući i pozitivnim propisima propisane iznose i davanja, kao i popusti ponuditelja. 

Cijene stavki iz ponude su konačne i nepromjenjive za sve vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma. 

U cijenu ponude bez PDV uračunati su svi troškovi ponuditelja u vezi s izvršenjem ugovora, 
uključujući i pozitivnim propisima propisane iznose i davanja, trošak isporuke na mjesto 
isporuke, kao i popusti ponuditelja. 

Konačnim obračunom premije, koji se radi nakon završetka osigurateljne godine, ne mijenjaju se 
jedinične cijene iz godišnjih polica osiguranja koje su nepromjenjive, već se samo usklađuju 
stvarne količine svake vrste osiguranja. Takvo usklađenje na kraju godine ne smatra se 
promjenom cijene.  

Konačni obračun premije radi se na kraju godine tj. po isteku tekuće godine osiguranja i to na 
sljedeći način:  

a) osiguranje imovine - na kraju osigurateljne godine izvršit će se konačni obračun premije 
prema stvarnim vrijednostima dugotrajne imovine na način da se vrijednost dugotrajne 
imovine na kraju obračunskog razdoblja usporedi s vrijednošću imovine iz natječajne 
dokumentacije te će se izvršiti linearno povećanje, odnosno smanjenje cijene godišnje police 
osiguranja. Dobivena razlika po konačnom obračunu množi se s faktorom 0,5. 



 
 

 16/31 

b) osiguranje odgovornosti - na kraju osigurateljne godine izvršit će se konačni obračun premije 
prema stvarnim vrijednostima broja zaposlenih, godišnjeg prihoda, neto platnog fonda i 
dodatnih izvora rizika, na način da se stvarne količine, odnosno vrijednosti usporede s 
vrijednostima iz natječajne dokumentacije te će se izvršiti linearno povećanje, odnosno 
smanjenje cijene godišnje police osiguranja.  

Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio okvirnu količinu predmeta nabave s 
obzirom da se zbog prirode predmeta nabave ne može unaprijed odrediti točna količina. 
Ukupno plaćanje bez PDV na temelju sklopljenog ugovora može biti veće ili manje od vrijednosti 
ugovora, sukladno stvarno nabavljenim količinama, ali ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost 
nabave. 

28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude. 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene 
u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje. 

29. JEZIK I PISMO PONUDE 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu. 

Ukoliko je bilo koji dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku ponuditelj ga mora dostaviti 
zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. 

30. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Rok valjanosti ponude je 90 dana. 
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VI. OSTALE ODREDBE 

31. ZAJEDNICA PONUDITELJA 

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koji su pravodobno dostavili 
zajedničku ponudu. 

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, 
vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. U tu svrhu zajednica 
ponuditelja može priložiti primjerice sporazum ili izjavu o zajedničkom djelovanju iz kojeg su 
vidljivi gore navedeni podaci.  

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj 
nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.  

Zajednica ponuditelja dužna je naznačiti člana zajednice ponuditelja koji će biti ovlašten za 
komunikaciju s Naručiteljem. 

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. 

Obrazac o članu zajednice ponuditelja sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje. 

32. PODIZVODITELJI 

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili 
više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke iz članka 86. stavak 2. Zakona o svim 
predloženim podizvoditeljima.  

U slučaju sudjelovanja podizvoditelja postojanje obveznih i ostalih razloga isključenja utvrđuje 
se za svakog podizvoditelja sukladno točkama 18. i 19. ove Dokumentacije za nadmetanje. 

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje Okvirnog 
sporazuma i ugovora o javnoj nabavi. 

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada će Naručitelj plaćanje izvršiti 
neposredno podizvoditelju. 

Obrazac o podizvoditelju sastavni je dio ove Dokumentacije za nadmetanje. 

33. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve: 

 a)odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, 

 b)dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točka 3. Zakona, 

 c)nedostavljanje izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona, 

 d)odbijanje potpisivanja okvirnog sporazuma, odnosno ugovora o javnoj nabavi, 

 e)nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda (rok 
opcije ponude) 

Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi 40.000,00 kn. 
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Ponuditelji mogu kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti kako slijedi: 

  neopozivu bezuvjetnu bankarsku garanciju na poziv, ili 

 uplatu novčanog pologa na niže naznačen račun Naručitelja (IBAN: 
HR6823400091110026071, poziv na broj: 1‐15‐OIB uplatitelja, opis plaćanja: "polog jamstva 
za ozbiljnost ponude"). 

Ako ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude daje novčani polog može u ponudi dostaviti 
potvrdu na temelju koje se može utvrditi da je polog uplaćen. 

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno 
ako dostavljeno jamstvo nije valjano, sukladno članku 93. stavak 1. točka 1.Zakona. 

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavak 6. Zakona. 

34. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA 

Naručitelj će od odabranog ponuditelja zahtijevati da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u roku od 10 (deset) dana po obostranom potpisu 
ugovora o javnoj nabavi. 

Odabrani ponuditelj je dužan dostaviti izvorno jamstvo u obliku garancije banke za uredno 
ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od 10% (deset) vrijednosti 
ponude uključivo i PDV. 

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna "na prvi pisani poziv korisnika garancije" i "bez 
prigovora" s naznakom evidencijskog broja nabave i predmeta nabave. 

Bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora mora važiti 13 mjeseci računajući od dana 
stupanja na snagu pojedinačnog ugovora. 

35. OPĆI I POSEBNI UVJETI OSIGURANJA 

Ponuditelji su obvezni, kao sastavni dio svoje ponude, dostaviti Opće i posebne uvjete za 
tražene vrste osiguranja kako bi Naručitelj imao mogućnost uvida u Opće i posebne uvjete za 
skupine osiguranja koje su predmet ovog nadmetanja. Opći i posebni uvjeti primjenjivati će se 
ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Dokumentacije za nadmetanje i pozitivnim zakonskim 
propisima Republike Hrvatske. Ukoliko su bilo koje odredbe Općih i posebnih uvjeta 
osiguravatelja povoljnije od navedenih u ovom postupku javne nabave (specifikaciji predmeta 
nabave naručitelja) odnosno cjelokupnoj dokumentaciji, primjenjuju se one povoljnije za 
naručitelja 

36. TAJNOST DOKUMENTACIJE PONUDITELJA 

Sukladno članku 16. Zakona ponuditelj može označiti određene podatke iz ponude poslovnom 
tajnom, uz obvezno navođenje pravne osnove na temelju koje su ti podaci tajni, a sukladno 
propisima kojima je u zemlji sjedišta ponuditelja regulirana tajnost podataka.  

Ukoliko ponuditelj ima sjedište na području Republike Hrvatske pravna osnova temeljem koje 
ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, mora biti u skladu sa 
Zakonom o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) i glavama VIII. i IX. Zakona o zaštiti tajnosti 
podataka (NN 108/96). 

Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o cijenama stavki troškovnika, iznosima pojedine 
stavke i cijeni ponude. 
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Naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije ponuditelja koje su 
oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom. 

37. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Plaćanje će se vršiti prema ispostavljenim valjanim računima za uredno izvršen predmet nabave, 
u dva polugodišnja godišnja obroka. 

Rok za plaćanje je 60 dana od dana zaprimanja računa na žiro račun izvršitelja.  Plaćanje se 
obavlja na račun odabranog ponuditelja. Nema avansnog plaćanja. 

Ukoliko ponuditelj određeni dio predmeta nabave ustupi svom podizvoditelju, uz svoj račun 
obvezno prilaže valjani račun podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Priloženi račun 
Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju. 

38. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 

U otvorenom postupku javne nabave ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku za dostavu 
ponuda. 

Naručitelj provodi javno otvaranje ponuda. 

Rok dostave ponude je 15.04. 2015. godine do 10:00 sati, osobno ili poštom, na adresu 
Naručitelja: 

u zatvorenoj omotnici na kojoj mora na adresnoj strani biti naznačeno: 

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 
Trg maršala Tita 10 
10000 ZAGREB 

 "Evidencijski br. nabave: OPMV 1/2015 
  PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA 

IMOVINE I OSOBA 
NE OTVARAJ!", 

a na suprotnoj strani omotnice treba biti naznačen NAZIV i ADRESAPONUDITELJA. 

Javno otvaranje ponuda započinje na adresi:Muzeja za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10, 
Zagreb, ured ravnatelja, dana 15.04. 2015. godine u 10:00 sati. 

Sukladno članku 89. stavci 5. i 6. Zakona, javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni 
predstavnici ponuditelja i druge osobe.Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda 
imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Nazočni 
ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju predočiti dokaz o ovlasti. 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka 
odnosno nepravovremene dostave ponude. 

Ponuda koja ne bude zaprimljena u Pisarnici Naručitelja u propisanom roku za dostavu ponuda 
neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorena. 

Postupak zaprimanja ponuda, javnog otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika o javnom otvaranju 
ponuda propisan je Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i 
ponudama. 
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39. DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI ODLUKE O PONIŠTENJU 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru sukladno 
odredbama članka 96. i 97. Zakona. 

Ako postoje razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 100. Zakona, Naručitelj bez 
odgode donosi odluku o poništenju, sukladno odredbama članka 101. Zakona. 

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju donosi se u pisanom obliku. 

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju iznosi 60 dana od dana isteka roka za 
dostavu ponuda, sukladno članku 96. stavak 4. Zakona. 

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 
Naručitelj bez odgode dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način, sukladno članku 96. 
stavak 6. Zakona. 

40. PRIMJENA ZAKONA I OSTALIH PODZAKONSKIH PROPISA 

Za sve što nije navedeno u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje primjenjuju se odredbe Zakona o 
javnoj nabavi i podzakonskih propisa kojima je regulirano područje javne nabave. 

Ponuditelj je dužan pridržavati se svih relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih uz 
predmet nabave. 

41. SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 

Okvirni sporazum sklapa se s ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, a koji je 
dokazao svoju sposobnost i ispunio tražene uvjete iz ove Dokumentacije za nadmetanje: 

− oblik okvirnog sporazuma: pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba sporazumnih 
strana, 

− sporazumne strane: Naručitelj/odabrani ponuditelj, 

− predmet nabave: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, 

− odabrani ponuditelj je dužan predmet nabave izvršiti uredno, savjesno i odgovorno, pažnjom 
dobrog stručnjaka, po najvišim profesionalnim standardima, u skladu sa pozitivnim propisima 
koji se odnose na predmet nabave, te nalozima i uputama Naručitelja, uvjetima i zahtjevima iz 
ove Dokumentacije za nadmetanje, 

− sastavni dio okvirnog sporazuma: odabrana ponuda sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, 

− opis i količina predmeta nabave: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, 

− mjesto izvršenja predmeta nabave: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, 

− rok i način izvršenja predmeta nabave: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj 
ponudi, 

− rok na koji se sklapa okvirni sporazum: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj 
ponudi, 

− cijena ponude: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj ponudi, 

− ukupna plaćanja bez PDV na temelju svih ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju 
okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave u iznosu od 800.000,00 kn 
bez PDV, 

− rok, način i uvjeti plaćanja: sukladno Dokumentaciji za nadmetanje i odabranoj ponudi, 
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− jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi: odabrani ponuditelj je dužan u roku 10 
dana po stupanju na snagu svakog pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi predati Naručitelju u 
izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku 
neopozive bezuvjetne bankarske garancije na poziv za uredno ispunjenje ugovora za slučaj 
povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti tog pojedinačnog ugovora.Bankarska 
garancija se izdaje na rok važenja od 13 mjeseci računajući od dana stupanja na snagu 
pojedinačnog ugovora, pod prijetnjom raskida ugovora i/ili naplate jamstva za ozbiljnost 
ponude. 

− odgovornost za štetu: odabrani ponuditelj se obvezuje, bez ograničenja, nadoknaditi 
Naručitelju svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom odabranog ponuditelja; 
odabrani ponuditelj snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti svakog pojedinačnog ugovora, za 
svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom, 

− tajnost podataka: sve podatke i saznanja o poslovanju Naručitelja, do kojih odabrani 
ponuditelj dođe pri izvršenju obveza koje su predmet ugovora, odabrani ponuditelj je dužan 
koristiti isključivo za izvršenje obveza koje su predmet ugovora, te ih se obvezuje trajno čuvati 
kao tajnu, a u slučaju povrede ove obveze dužan je Naručitelja nadoknaditi svaku prouzročenu 
štetu, 

−u slučaju da se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor: obvezni sastojci ugovora o javnoj 
nabavi sukladno članku 86. stavak 3. Zakona, 

42. POSEBNA  NAPOMENA 

Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi zaključeni na temelju provedenog postupka javne 
nabave moraju biti u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje. Valjana ponuda mora biti u 
skladu s Dokumentacijom za nadmetanje. Odredbe Dokumentacije za nadmetanje i ponude 
primjenjuju se prije bilo kojih uvjeta ponuditelja (općih, posebnih, dopunskih, tablice invaliditeta 
i sl.). 

Osiguratelj se mora i pri rješavanju odštetnih zahtjeva pridržavati odredbi iz ove Dokumentacije 
za nadmetanje, a posebice odredbi iz dijela XIII– Specifikacija predmeta nabave. 

U slučaju nepridržavanja tih odredbi Ugovaratelj će smatrati da je došlo do kršenja Okvirnog 
sporazuma i ugovora o osiguranju te ih raskinuti. 

43. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala 
pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti 
štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku. Žalba 
se dostavlja neposredno ili poštom. 

Istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je 
obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način. 

Žalba se izjavljuje, sukladno čl. 146. Zakona, u roku 5 (pet) dana od dana: 

 objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije 
za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji, 

 objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene 
dokumentacije, 
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 otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da odgovori na pravodobno 
dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za 
nadmetanje, te na postupak otvaranja ponuda, 

 primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i 
odabira ponuda odnosno razloge poništenja. 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave 
sukladno prethodno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za 
prethodnu fazu. 

 

   Muzej za umjetnost i obrt 
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VII. OBRAZAC DOKAZA O NEKAŽNJAVANJU 

 
Temeljem članka 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/2011 i 83/2013, , 
143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; dalje  u tekstu: Zakon), u vezi sa stavkom 1. 
točka 1. istog članka dajem 
 

I Z J A V U 
 
 
kojom ja ___________________________ iz _______________________________________________  

(ime i prezime)     (adresa stanovanja)  

 
broj osobne iskaznice ___________________ izdane od ______________________________________ 
 
kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta  
 
____________________________________________________________________________________  

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) 

 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene 
osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 
za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima 
države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji sam državljanin:  
 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog 
udruženja (članak 329.) iz kaznenog zakona,  

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), 
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 
348.) iz Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 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.).  

 
 
U _______________, _________ 2015. godine.  
 
 

Potpis i pečat 
 
 

___________________________ 
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VIII. OBRAZAC DOKAZA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA SUKLADNO  

                                              čl. 68. st. 1. toč. 1. i 2.ZAKONA 

 

IZJAVA 

 
 
kojom ja ___________________________ iz _______________________________________________  

(ime i prezime)     (adresa stanovanja)  

 
broj osobne iskaznice ___________________ izdane od ______________________________________ 
 
kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta  
 
____________________________________________________________________________________  

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) 

 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za gore navedeni gospodarski subjekt: 

A. da nad njime nije otvoren stečaj, nije u postupku likvidacije, njime ne upravlja osoba postavljena od strane 
nadležnog suda, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne djelatnosti, niti se nalazi u sličnom 
postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, 

B. da nad njime nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, 
postupak likvidacije po službenoj dužnosti, niti postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime 
upravljati, niti postupak nagodbe s vjerovnicima, niti se nalazi u sličnom postupku prema propisima države 
sjedišta gospodarskog subjekta. 

 
 
U _______________, _________ 2015. godine.  
 
 

Potpis i pečat 
 
 

___________________________ 

 

 

 



 
 

 25/31 

IX.  PONUDBENI LIST 

 

Naručitelj 
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 
Trg maršala Tita 10, 10000 Zagreb 
OIB: 02728849314 

Predmet nabave Usluge osiguranja imovine i osoba 

 
 
Ponuda broj:_____________________ Datum ponude:______________________ 
 

Podaci o ponuditelju 

Naziv i sjedište, 
Adresa 

 

OIB*:  Broj računa  

Adresa za dostavu pošte  
Adresa  
e-pošte 

 

Telefon  Telefax  

Ponuditelj je u sustavu PDV-a    DA                    NE (zaokružiti)  

Zajednica ponuditelja    DA                    NE (zaokružiti)**  

Sudjelovanje podizvoditelja    DA                    NE (zaokružiti)***  

Kontakt osoba ponuditelja 
(ime i prezime, funkcija) 

 

Podaci o ponudi 

Cijena ponude bez PDV-a  

Iznos poreza na dodanu vrijednost  

Cijena ponude s PDV-om  

Rok valjanosti ponude od dana otvaranja ponude  

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za 
upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez 
poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 
 

 

ZA PONUDITELJA:   _______________________________________ 
(ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

 
Potpis ovlaštene osobe MP:  _______________________________________ 
 
 
 

*ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 
** u slučaju zajednice ponuditelja, obavezno ispuniti prilog I ponudbenom listu 
*** u slučaju sudjelovanja podizvoditelja, obavezno ispuniti prilog II ponudbenom listu 
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X. DODATAK 1. PONUDBENOM LISTU 

 

OBRAZAC O ČLANU ZAJEDNICE PONUDITELJA 
 
(Popunjava se samo ako dostavlja zajednička ponuda) 
 
 

Podaci o članu zajednice ponuditelja: 

Naziv i sjedište, adresa,  

OIB*:  
Broj 
računa 

 

Adresa za dostavu pošte  
Adresa 
e-pošte 

 

Telefon  Telefax  

Član ZP je u sustavu PDV-a DA       NE (zaokružiti) 

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati član ZP - predmet 

Predmet Količina 

  

  

  

  

VRIJEDNOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJU ĆE 
IZVRŠITI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA (BEZ PDV-a): 

 

POSTOTNI UDIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJU ĆE 
IZVRŠITI ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA (u %): 

 

Kontakt osoba člana ZP (ime 
i prezime, funkcija) 

 

 
 

Za člana zajednice ponuditelja:  _______________________________________ 
(ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

 
Potpis ovlaštene osobe MP:  _______________________________________ 
 
 
*ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo  
**U slučaju više članova ZP, tablicu je potrebno ispuniti za svakog od njih 
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XI. DODATAK 2. PONUDBENOM LISTU 

 

OBRAZAC O PODIZVODITELJU 

 

(Popunjava se samo ako se dio ugovora daje u podugovor) 
 

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se ustupa podizvoditelju/ima – opći dio: 

Naziv ili tvrtku, sjedište, 
adresa 

 

OIB*:  
Broj računa 
podizvoditelja 

 

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se ustupa podizvoditelju/ima – predmet: 

Predmet Količina 

  

  

  

  

  

VRIJEDNOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJU ĆE  
IZVRŠITI PODIZVODITELJ (BEZ PDV-a): 

 

POSTOTNI UDIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJU ĆE 
IZVRŠITI PODIZVODITELJ (U %): 

 

Ime i prezime ovlaštene 
osobe podizvoditelja 

 
Potpis ovlaštene osobe 
podizvoditelja i pečat 

 

 
 
*ili nacionalni identifikacijski broje prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 
**U slučaju da ponuditelj želi angažirati više podizvoditelja, tablicu je potrebno ispuniti za svakog od njih 
 

 

s
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XII. IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA OSIGURANJA I POKRIĆA 

 
 
 
 
 
 

Naziv ponuditelja  _______________________________  

OIB ponuditelja  _______________________________  

Adresa ponuditelja _______________________________  

 
 
 
 
Ovime izjavljujemo da je naša ponuda u skladu sa specifikacijom predmeta nabave, troškovnikom, uvjetima i 

pokrićima koje je Naručitelj propisao u Dokumentaciji za nadmetanje te da ne sadrži nikakva dodatna ograničenja ili 

isključenja osigurateljnog pokrića izvan propisanih u predmetnoj Dokumentaciji za nadmetanje. 

 
 

U __________________, ________ 2015. godine 

 
 

 
 
ZA PONUDITELJA:   _______________________________________ 

(ime i prezime, funkcija ovlaštene osobe) 

 
Potpis ovlaštene osobe MP:  _______________________________________ 

 
 

 



 
 

 29/31 

XIII. SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 

A) OSIGURANJE  IMOVINE 

 

Osigurani rizici: 

 

• Požar 

Požarom se smatra vatra nastala izvan određenog vatrišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je dalje 
širiti se svojom vlastitom snagom. 

 

• Udar groma 

Osiguranje od udara groma obuhvaća štete koje na osiguranim stvarima prouzroči grom djelovanjem snage ili 
topline, kao i štete od udara predmeta srušenih gromom. 

 

• Eksplozija 

Eksplozija (osim eksplozije nuklearne energije) je iznenadna manifestacija sile, koja rezultira ekspanzijom plinova ili 
para.  

 

• Pad zračne letjelice 

Padom letjelice, u smislu ovih Uvjeta, smatra se pad letjelice bilo koje vrste na osigurani objekt. 

Pod padom zračne letjelice podrazumijeva se pad ili udar letjelice bilo koje vrste ili njihovih dijelova. 

 

• Oluja, tuča 

Olujom se smatra vjetar brzine 62 km/h (8 stupnjeva po Beaufourtovoj skali) ili više na osiguranom području. 
Smatrat će se da je puhao vjetar ove brzine u kraju gdje se nalaze osigurane stvari, ako je vjetar lomio grane i/ili 
stabla ili oštetio redovno održavane građevinske objekte. 

Opseg rizika tuče: obuhvaćene su štete od uništenja odnosno oštećenja osiguranih stvari koje prouzrokuje tuča 
svojim udarom. Obuhvaćene su i štete od prodiranja tuče i kiše kroz otvore nastale od padanja tuče. 

 

• Manifestacija, demonstracija, zlonamjerno oštećenje, štrajk i isključivanje iz rada 

Manifestacijom i demonstracijom smatra se organizirano ili spontano javno ispoljavanje raspoloženja grupe 
građana. Smatra se da je nastao osigurani slučaj rizika manifestacije ili demonstracije ako je osigurana stvar 
uništena ili oštećena na bilo koji način djelovanjem manifestanata odnosno demonstranata (rušenje, demoliranje, 
razbijanje, paljenje,i dr.).  

 

• Udar motornog vozila 

Osiguranjem su obuhvaćene štete na osiguranoj građevini koje nastanu udarom vlastitog motornog vozila, vlastitog 
pokretnog radnog stroja, ili nepoznatog motornog vozila. 

 

• Izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i ostalih cijevnih sustava 

Osiguratelj snosi naknadu štete za osiguranu imovinu koja se uništi, ošteti ili nestane zbog izljeva vode iz 
vodovodnih i kanalizacijskih cijevi kao i uređaja za grijanje toplom vodom i na parno grijanje te drugih uređaja i 
aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu. 

 

• Poplava, bujica, visoka voda 

Poplavom se smatra stihijsko neočekivano poplavljivanje terena od stalnih voda (rijeka, jezera, mora i dr.) zbog toga 
što se voda izlila iz korita ili preplavila obrambeni nasip ili branu te izlijevanje vode zbog izvanredne plime i valova 
na moru i jezerima neobične jačine, kao i od nadolaska vode iz umjetnih jezera.  

Poplavom se smatra i neočekivano poplavljivanje terena zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase koja je 
nastala kao posljedica proloma oblaka. 
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Bujicom se smatra stihijsko neočekivano poplavljivanje  terena vodenom masom koja se stvara na nizbrdnim  
terenima zbog jakih atmosferskih oborina i slijevanja ulicama i putovima. 
Visokim vodama smatraju se: izuzetne pojave neuobičajenog porasta vodostaja u neočekivano vrijeme,podzemne  
vode kao posljedice visoke vode. 
 
• Lom stakla  
Lom stakla podrazumijeva uništenje ili oštećenje zbog ostvarenja bilo kojeg rizika, staklene površine (bilo koje 
vrste), svjetlećih reklama, neonskih i ostalih svjetlećih cijevi (sa svim pripadajućim uređajima) i natpisa, natpisa i 
ukrasa izrađenih na osiguranim staklima, slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzrokovana od istog štetnog 
događaja, kao i štetu na samoj osiguranoj stvari na kojoj se nalazi natpis, slika ili ukras, mramornih ploča i umjetnog 
kamena na stolovima, pultovima i regalima i sanitarne keramike (umivaonici, zahodske školjke i dr) 

 

• Provalna krađa uključujući vandalizam i razbojstvo 

Ovom vrstom osiguranja pokrivena je šteta  od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari,kao i  
šteta prouzročena oštećenjem građevinskih  dijelova prostorija, instalacija i opreme (oštećenje zidova, stropova,  
vrata, stakala, brava i dr.) u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne  
krađe I razbojstva. Pokrivene su i štete od obične krađe te oštećenja od posjetitelja. 
 

• Lom stroja  

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zašita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog nezgode u  
pogonu, nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika I neke druge osobe  i pada  i udara stranog predmeta. 
Osigurani su strojevi, uređaji i instalacije zajedno s punjenjem, postoljem, ležištem I temeljem ako je njihova  
vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari. 
 

• Osiguranje od rizika loma umjetnina/umjetničkih predmeta 

Osiguranjem su obuhvaćene i štete koje bi nastale lomom izloženih predmeta-fundusa i njihovih postolja zbog pada 
ili prevrtanja pri postavljanju, montiranju, demontiranju, prijenosu ili  zbog zlonamjernog postupka, nespretnosti ili 
nehata radnika ili neke druge osobe. 

 

• Osigurana imovina 

Osigurana je imovina osiguranika navedena u natječajnoj dokumentaciji odnosno prema poslovnim knjigama 
osiguranika i/ili financijskoj evidenciji, bez obzira na razradu po lokacijama, a koja je u vlasništvu osiguranika, koja 
mu je prodana, dana na upravljanje ili predana u posjed uz pridržavanje prava vlasništva ili koju je uzeo ili dao u 
zakup, te imovina za koju osiguranik može biti odgovoran te ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj jer bi inače 
pretrpio neki materijalni gubitak. 

Kod osiguranja građevinskih objekata i drugih nepokretnih stvari smatraju se osiguranima svi dijelovi građevina, 
temelji, podrumski zidovi, sve ugrađene instalacije, sva ugrađena oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za 
gorivo, bojleri, uređaji za klimatizaciju, hidrofori, alarmni uređaji, video nadzor i dr. 

Sva novonabavljena materijalna imovina automatski je pokrivena osiguranjem do iznosa 10% od svote osiguranja. 

Krajem obračunskog razdoblja vrši se konačni obračun premije osiguranja. 

 

• Vrijednost osigurane stvari 

 - za građevine - procijenjena vrijednost 

 - za strojeve, opremu, uređaje i instalacije, inventar i dr. - sadašnja vrijednost prema poslovnim knjigama,   
 minimalno 30% od nabavne vrijednosti 

 - umjetnine/umjetnički predmeti - sporazumno dogovorena (taksirana) vrijednost 

 

• Odredbe o podosiguranju 

Nakon sklapanja ugovora o osiguranju, načelo srazmjera kao posljedica podosiguranja neće se primjenjivati niti kod  
jedne skupine osiguranja. 

 

• Limit naknade i franšize 

Osiguratelj snosi naknadu štete po osiguranom slučaju do iznosa osiguranog iznosa po pojedinim stavkama 
odnosno rizicima. Ukupan iznos naknada (agregatni limit) predstavlja maksimalnu obvezu osiguratelja za ugovoreni 
period osiguranja. 



 
 

 31/31 

Osiguranje se ugovara bez učešća u šteti. 

Kod osiguranja strojeva od loma uključeno je osiguranje amortizirane vrijednosti kod djelomičnih šteta. 

 

B)   OSIGURANJE ODGOVORNOSTI  

 

• JAVNA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST PREMA DJELATNICIMA  

 

Predmet osiguranja je građansko – pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika za štetu uslijed smrti, povrede 
tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. 

Trećim osobama smatraju se i posjetitelji stalnog postava i povremenih izložbi Muzeja za umjetnost i obrt. 

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štetu koja je nastala iz djelatnosti (zanimanja) osiguranika, iz 
posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti te odgovornost 
poslodavca/osiguranika za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari vlastitih 
djelatnika. 

 

XIV. TROŠKOVNIK 

 
Troškovnik je sastavni dio ove DZN, a priložen je u excel formatu, zbog jednostavnijeg izračuna i provjera cijena. 
 
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem Troškovnika. Ponuditelj je dužan ponuditi cijene po svim stavkama 
Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke u Troškovniku. 
 
Troškovnik je pripremljen za ispis. Ponuditelj je obavezan provjeriti sve unesene cijene i konačni ispis, jer za 
eventualnu grešku u ispisu ili u formulama ne odgovara Naručitelj. 
 
Svaka stranica Troškovnika mora biti ovjerena sa parafom ovlaštene osobe ponuditelja i pečatom Ponuditelja. 
 
 
Troškovnik: 
 
1. Tablica 1 - Osiguranje od požara i nekih drugih rizika 
2. Tablica 2 - Osiguranje strojeva od loma i nekih drugih rizika 
3. Tablica 3 - Osiguranje od provalne krađe i razbojstva 
4. Tablica 4 - Osiguranje stakla od loma 
5. Tablica 5 - Osiguranje od javne (izvanugovorne ) odgovornosti prema trećima, prema vlastitim djelatnicima 
i prema trećim osobama iz organiziranja priredbi 
6. Tablica 6 - Troškovnik ZBIRNO 
 
je dostupan u .xls formatu.  


