
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 

Zagreb, Trg maršala Tita 10 

MB: 3205355 

OIB: 02728849314 

 

MUO broj: 71/22 

U Zagrebu, 16. travnja 2015. godine 

 

Z A P I S N I K  
O PREGLEDU I OCJENI PONUDA 

Temeljem članka 90. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 23. Uredbe o 
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg maršala Tita 10, 
Matični broj: 3205355, OIB: 02728849314, odgovorna osoba naručitelja: Miroslav 
Gašparović, ravnatelj. 

2. Predmet nabave: Usluge osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti  

Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) – 800.000,00 kn 

3. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem 
sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije 
godine 

Evidencijski broj nabave: OPMV 1/2015 

4. Broj poziva za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina: 
2015/S 002-0012353 od 24. ožujka 2015., datum slanja objave: 23. ožujka 2015. 

Datum početka pregleda i ocjena ponuda: 16. travnja 2015. u 10:30 sati 

5. Naziv i sjedište svih ponuditelja prema redoslijedu zaprimanja ponuda: 

Ponuda br. 1. 

- CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa 

  Jelačića 13 

Ponuda br 2. 

- EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 

  282 

6. Podaci o pojašnjenju i/ili upotpunjavanju dokumentacije sukladno čl. 67. do 74. Zakona. 

- Nije ih bilo. 

7. Podaci o pojašnjenju ponuda. 

- / 

 



8. Analitički prikaz traženih i danih dokumenata temeljem kojih se utvrđuje postoje li 
razlozi isključenja ponuditelja (obvezni i ostali razlozi). 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

 

OBVEZNI I OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA 

 

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 koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavljena je 
pravovaljana izjava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavljena je 
pravovaljana izjava 

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 

 

 

 

 

 

 

Dostavljena je 
pravovaljana potvrda 
porezne uprave o stanju 
duga 

 

 

 

 

 

 

Dostavljena je 
pravovaljana potvrda 
porezne uprave o stanju 
duga 



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. 

 

Ne postoji sumnja u 
istinitost podataka u 
priloženim dokumentima 

 

Ne postoji sumnja u 
istinitost podataka u 
priloženim dokument. 

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, 

Dostavljen izvadak iz 
sudskog registra 
Trgovačkog suda u 
Zagrebu od 07.01. 2015. i 
Izjava ovjerena kod javnog 
bilježnika u smislu čl. 68. 
st.1. t. 1. ZJN od 01.04. '15. 

Dostavljen izvadak iz 
sudskog registra 
Trgovačkog suda u 
Zagrebu od 05.03. 2015. 
i Izjava ovjerena kod 
javnog bilježnika u 
smislu čl. 68. st.1. t.1. 
ZJN od 04.03. '15. 

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 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  
Dokumentacije za nadmetanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavljen izvadak iz 
sudskog registra 
Trgovačkog suda u 
Zagrebu od 07.01. 2015. i 
Izjava ovjerena kod javnog 
bilježnika u smislu čl. 68. 
st.1. t.2. ZJN od 01.04. '15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostavljen izvadak iz 
sudskog registra 
Trgovačkog suda u 
Zagrebu od 05.03. 2015. 
i Izjava ovjerena kod 
javnog bilježnika u 
smislu čl. 68. st.1. t.2. 
ZJN od 04.03. '15. 

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 

 

 

 

 

 

Ne postoji sumnja u težak 
profesionalni propust 
ponuditelja. 

 

 

 

 

 

Ne postoji sumnja u 
težak profesionalni 
propust ponuditelja. 



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. 

 

Sukladno navedenim podacima nema razloga za isključenje niti jednog ponuditelja. 

 

9. Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju temeljem obveznih razloga za isključenje, te 
obrazloženje razloga njihova isključenja. 

- Nema razloga za isključenje ponuditelja. 

 

10. Prikaz traženog i dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude. 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

 

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE 

 

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. 

 

 

garancija Hrvatske 
poštanske banke d.d., broj 
124/2015-G-DPVPJS na 
iznos od 40.000,- kn 

 

 

garancija Kreditne 
banke Zagreb d.d., broj 
8111030085 na iznos od 
40.000,- kn 

 

11. Prikaz valjanosti ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

Broj ponude: 

Ur. broj: 

1                          (1/2015) 

71/19 

2            (808-04-2015) 

71/20 

Datum i vrijeme zaprimanja ponude 15.04. 2015. u 9:30 15.04. 2015. u 9:33 

 

OBLIK I CJELOVITOST PONUDE 

 

Cjelovita + + 

Uvezana u cjelinu + + 

Propisno označene stranice + + 

Na izvornoj dokumentaciji + + 

Ovjerena i potpisana + + 

Ispravci u ponudi nema nema 

Zadovoljava Da Da 



 

SADRŽAJ PONUDE 

 

Popis svih sastavnih dijelova ponude + + 

Ponudbeni list + + 

Troškovnik popunjen sukladno 
traženom u dok. za nad. 

popunjen sukladno 
traženom u dok. za nad. 

Izjave ponuditelja + + 

Zadovoljava Da Da 

 

12. Analitički prikaz traženih i danih dokaza o sposobnosti ponuditelja i ispunjenih ostalih 
uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

 

ISPUNJENJE UVJETA SPOSOBNOSTI 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

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. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Ne - priložena izjava 
osobe ovlaštene za 
zastupanje 
gospodarskog subjekta 

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 

Zadovoljava Da Ne 

 

13. Analiza ponude vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i 
tehničkih specifikacija 

- Iz popunjenih tablica troškovnika oba ponuditelja vidljivo je da predmet nabave po svim 
stavkama odgovara traženom. 

 

14. Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

 

RAČUNSKA ISPRAVNOST PONUDE 

 

Cijena bez PDV-a 699.338,72 kn 594.322,11 kn 

PDV 0,00 0,00 

Ukupna cijena s PDV-om 699.338,72 594.322,11 kn 

Računska provjera ponuda računski ispravna ponuda rač. ispravna 

 

15. Prikaz ispunjenih ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

 

ISPUNJENJE OSTALIH UVJETA IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

 

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik; latinično pismo + + 

Valuta: kuna + + 

Rok valjanosti ponude: 90 dana + + 

Rok plaćanja: 60 dana od primitka računa u dva godišnja obroka + + 

 

16. Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju na osnovi rezultata pregleda i 
ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje. 

 

Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE EUROHERC 
OSIGURANJE 

OCJENA PONUDE 

Prihvatljiva / Neprihvatljiva 

Prihvatljiva Neprihvatljiva 



 

Ponuda ponuditelja Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, 
10000 Zagreb, OIB: 22694857747 , broj 808-04-2015 od 14.04. 2015., po ukupnoj cijeni 
ponude od 594.322,11 kn s PDV-om, se odbija sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o 
javnoj nabavi, jer ponuditelj nije udovoljio zahtjevu iz točke 21. Norme osiguranja kvalitete 
iz Dokumentacije za nadmetanje: 

"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...." 

Ponuditelj Euroherc osiguranje d.d. je kao dokaz o primjeni Norme osiguranja kvalitete 
priložio izjavu osoba po zakonu ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta kojim 
izjavljuju i potvrđuju kako su za skupine osiguranja 08, 09 i 13 usvojili, primijenili i proveli 
poslovne procese, mjere osiguranja kvalitete koje su jednakovrijedne ISO 9001:2008, a koji 
jamče i izravno se odnose na zahtjeve u pogledu dostupnosti sredstava, informacija i 
stručnog kadra. 

Priložena izjava se ne može smatrati jednakovrijednim dokazom o mjerama za osiguranje 
kvalitete, obzirom da kao dokaz o primjeni sustava upravljanja kvalitetom ISO 90001:2008 
(Hrvatske norme za sustave upravljanja HRN EN ISO 9000 - upravljanje kvalitetom) ili 
jednakovrijedna potvrda (certifikat) treba biti izdana od neovisnog tijela / tijela za 
potvrđivanje. Također, niti zakonodavac u članku 73. Zakona o javnoj nabavi nije predvidio 
mogućnost podnošenja izjave osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kao 
jednakovrijednog dokumenta o primjeni norme osiguranja kvalitete. Ukoliko ponuditelj 
Euroherc osiguranje d.d. u svom poslovanju i primjenjuje poslovne procese koji udovoljavaju 
traženom, isto nije potvrdio prilaganjem traženog ili jednakovrijednog dokumenta izdanog 
od neovisnog tijela. 

 

17. Razlozi za odbijanje ponude zbog neuobičajeno niske cijene 

- nije primjenjivo. 

 

18. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude 

Jedna ponuda, jedina preostala, ocijenjena je valjanom nakon pregleda i ocjene ponude.  

Kriterij za odabir: Najpovoljnija je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom s preduvjetom 
ispunjenja svih zakonom i dokumentacijom propisanih uvjeta, sukladno čl. 82. stavku 1. točki 
2. Zakona o javnoj nabavi. 

 

 



 

19. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odbiru ponude 

 

 1. CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, 

     Trg bana Josipa Jelačića 13 

 * cijena ponude bez PDV: 699.338,72 kn 

 * cijena ponude s PDV: 699.338,72 kn 

 

20. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili naziv 
jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima naručitelj namjerava sklopiti ugovor o 
javnoj nabavi i razlozi za njegov odabir. 

 

- Ponuda CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa 
Jelačića 13, zadovoljava uvjetima Dokumentacije za nadmetanje te je prema kriteriju odabira 
najpovoljnija ponuda te naručitelj s tim ponuditeljem, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, 
namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi. 

 

21. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvoditeljima 

- Nema podizvoditelja ni podugovora. 

 

22. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti 
ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojima namjerava 
sklopiti okvirni sporazum 

- Nije bilo provjere 

 

23. Rezultat provjere 

- Nije bilo provjere 

 

24. Prijedlog odgovornoj osobi (ravnatelju) naručitelja za donošenje Odluke o odabiru 

Nakon pregleda i analize ponude, računske provjere i analize sposobnosti na temelju 
mišljenja stručne službe naručitelja (ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne 
nabave u 2015.), ovlašteni predstavnici jednoglasno donose 

 

P R I J E D L O G 

kojim se odgovornoj osobi, ravnatelju Muzeja za umjetnost i obrt, po provedenom 
otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s 
jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave 
OPMV 1/2015 i broja objave u EOJN 2015/S 002-0012353 od 24. ožujka 2015., datum slanja 
objave 23. ožujka 2015. za nabavu usluga osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz 
obavljanja djelatnosti , donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. 



Ponuditelj CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa 
Jelačića 13, dostavio je prihvatljivu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz 
Dokumentacije za nadmetanje i koja je prema kriteriju odabira u iznosu od 699.338,72 kn 
bez PDV-a i ukupnoj cijeni u iznosu od 699.338,72 kn s PDV-om, ocijenjena prihvatljivom te 
se predlaže odabir ovog ponuditelja za sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj 
nabavi usluga osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti. 

 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda upućuje se ravnatelju radi donošenja Odluke o odabiru. 

Uz Odluku o odabiru ponuditeljima se dostavlja primjerak ovog Zapisnika. 

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja završili s radom 16. travnja 2015. u 13:20 sati. 

 

Ime i prezime osoba koje su izvršile pregled i ocjenu 
ponuda: 

 

1. Mladen Kršnjavi, dipl. iur. 

2. Lada Bikić, dipl. iur. 

3. Zoran Svrtan, dipl. ing. mat. 

 

 

 

Popis priloga uz zapisnik 

1. Zahtjev za dostavom izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata – nije zatraženo 

2. Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške – nije bilo računskih pogrešaka 

3. Zahtjev za objašnjenjem neuobičajeno niske cijene – nije bilo ponude s neuobičajeno niskom cijenom 

4. Dostavljeni dokumenti, objašnjenja, prihvat ispravka mišljenja stručne službe ili neovisne stručne službe i sl. – 
nije zatraženo. 



MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 

ZAGREB, Trg maršala Tita 10 

 

Zagreb, 20. travnja 2015. 

MUO broj: 71/23 

 

 

 Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 
Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda zaprimljenih u otvorenom postupku javne nabave 
usluga osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti s ciljem sklapanja 
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine, 
evidencijski broj nabave OPMV 1/2015, 20. travnja 2015. donosim 

 

ODLUKA O ODABIRU 

najpovoljnije ponude 

 

 

1. Podaci o javnom naručitelju: Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg maršala Tita 10, 
Matični broj: 3205355, OIB: 02728849314, odgovorna osoba naručitelja: Miroslav 
Gašparović, ravnatelj. 

 

2. Predmet nabave: Osiguranje imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 

 

3. Procijenjena vrijednost nabave: 800.000,00 kn bez PDV-a 

 

4. Vrsta provedenog postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave usluga 
osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti s ciljem sklapanja okvirnog 
sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine 

 

5. Broj nadmetanja i zakonska osnova za njegovo provođenje: Muzej za umjetnost i obrt 
proveo je otvoreni postupak javne nabave sukladno članku 31. Zakona o javnoj nabavi pod 
brojem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2015/S 002-0012353 od 24. ožujka 
2015., datum slanja objave: 23. ožujka 2015. i evidencijskim brojem nabave OPMV 1/2015 

 

6. Na predmetno nadmetanje u zakonskom roku pristigle su 2 ponude, koje su dostavili: 

    1.  CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa 

        Jelačića 13 

     2. EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica grada 

          Vukovara 282 



 

7. Ovlašteni predstavnici naručitelja na sjednici održanoj 16. travnja 2015. izvršili su analizu 
pristiglih ponuda te predložili donošenje odluku o odabiru najpovoljnije ponude. 

Sastavni dio ponuda je jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 40.000,00 kn. 

Jamstva za ozbiljnost ponude Naručitelj će vratiti ponuditeljima neposredno nakon 
završetka postupka javne nabave, sukladno članku 77. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi. 

 

8.  Odabir najpovoljnije ponude: 

Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt kao odgovorna osoba, a na temelju prijedloga 
ovlaštenih predstavnika naručitelja, prihvaća ponudu ponuditelja CROATIA OSIGURANJE 
d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 13, broj 1/2015 od 15.04. 
2015., s cijenom u iznosu od 699.338,72 kn bez PDV-a, i ukupnom cijenom ponude u iznosu 
od 699.338,72 kn s PDV-om, odabrana je sukladno članku 82. stavku 1. točki 2. Zakona o 
javnoj nabavi te koja u potpunosti udovoljava uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje. 

 

9.   Razlozi odabira: 

Obzirom na kriterij za odabir - najniže cijene, temeljem članka 82. stavak 1. točka 2. Zakona o 
javnoj nabavi, niža po cijeni je ponuda ponuditelja EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica 
Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, broj 808-04-2015 od 14.04. 2015., s 
cijenom u iznosu od 594.322,11 kn bez PDV-a i ukupnom cijenom u iznosu od 594.322,11 kn 
s PDV-om, ali je ponuda ocijenjena kao neprihvatljiva, te se sukladno članku 93. stavak 1. 
točka 4. Zakona o javnoj nabavi odbija iz razloga jer ponuditelj nije udovoljio zahtjevu iz 
točke 21. Norme osiguranja kvalitete iz Dokumentacije za nadmetanje: 

"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,..." 

Ponuditelj Euroherc osiguranje d.d. je kao dokaz o primjeni Norme osiguranja kvalitete 
priložio izjavu osoba po zakonu ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta kojim 
izjavljuju i potvrđuju kako su za skupine osiguranja 08, 09 i 13 usvojili, primijenili i proveli 
poslovne procese, mjere osiguranja kvalitete koje su jednakovrijedne ISO 9001:2008, a koji 
jamče i izravno se odnose na zahtjeve u pogledu dostupnosti sredstava, informacija i 
stručnog kadra. 

Priložena izjava se ne može smatrati jednakovrijednim dokazom o mjerama za osiguranje 
kvalitete, obzirom da kao dokaz o primjeni sustava upravljanja kvalitetom ISO 90001:2008 
(Hrvatske norme za sustave upravljanja HRN EN ISO 9000 - upravljanje kvalitetom) ili 
jednakovrijedna potvrda (certifikat) treba biti izdana od neovisnog tijela / tijela za 
potvrđivanje. Također, niti zakonodavac u članku 73. Zakona o javnoj nabavi nije predvidio 
mogućnost podnošenja izjave osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta kao 
jednakovrijednog dokumenta o primjeni norme osiguranja kvalitete. Ukoliko ponuditelj 
Euroherc osiguranje d.d. u svom poslovanju i primjenjuje poslovne procese koji udovoljavaju 
traženom, isto nije potvrdio prilaganjem traženog ili jednakovrijednog dokumenta izdanog 
od neovisnog tijela. 

 



10. Rok mirovanja: sukladno odredbi članka 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, ističe 
istekom roka od 10 (deset) dana od dana dostave Odluke o odabiru. 

 

11. Odluka se dostavlja svim ponuditeljima zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni 
ponuda. 

 

12. Uputa o pravnom lijeku: 

Sukladno čl. 146. st. 1. toč. 4. Zakona o javnoj nabavi u otvorenom postupku javne nabave 
male vrijednosti žalba se izjavljuje u roku od pet dana i to od dana primitka ove odluke o 
odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se izjavljuje 
Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a predaje naručitelju na način i pod 
uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi. 

 

 

       Odgovorna osoba naručitelja 

              Ravnatelj MUO: 

 

       Miroslav Gašparović, prof. 

 

 

 

Dostaviti preporučeno, uz povratnicu: 

1. Croatia osiguranje, d.d., Podružnica Zagreb II, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 13 

2. Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Zagreb, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 282 

3. Spis 

4. Arhiva 


