
Prilog 5 

KONTROLNA LISTA ZA POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA 

(Ovaj predložak potrebno je prilagoditi svakoj nabavi. Ocjenjivač ponude u poljima tablice treba navesti 

da/ne, kako bi označio zadovoljavaju li ponuditelji i ponude uvjete iz dokumentacije za nadmetanje. 

Kada se tijekom pregleda i ocjene traže pojašnjenja, ovaj obrazac se ispunjava uzevši u obzir cjelokupnost 

dostavljene ponude zajedno s pojašnjenjima.) 

Provjera formalnih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje (razlozi za isključenje ako postoje i uvjeti i 

zahtjevi za ponuditelje) 

Uvjet1 Usklađenost s uvjetima2  

1. ponuda (upisati naziv)  2. ponuda (upisati naziv) 3. Zajednička ponuda  

1. član 

zajednice 

(upisati 

naziv) 

2. član 

zajednice 

(upisati 

naziv) 

Npr. ponuditelj nema 

porezni dug.  

    

Npr. ponuditelj je 

dostavio jamstvo za 

ozbiljnost ponude 

    

Npr. ponuditelj 

ispunjava uvjet za 

minimalni godišnji 

promet 

    

Npr. dostavljen je 

prateći dokument kojim 

se dokazuje usklađenost 

s uvjetom, npr.  

primjerci ili izvatci 

revidiranih financijskih 

izvješća 

    

Npr. 

ponuditelj/zajednica 

gospodarskih subjekata 

ispunjava uvjet o 

provedenom 

ugovoru/provedenim 

ugovorima ukupne 

vrijednosti najmanje 

2.000.000 kuna (iznos 

    

                                                           
1 U ovu kolonu je potrebno prepisati uvjete iz dokumentacije za nadmetanje. Za svaki pojedinačni uvjet propisan 
dokumentacijom za nadmetanje potrebno je dodati redak u Obrascu i prema njemu ocijeniti sve pravovremene ponude s 
naznakom zadovoljava li uvjet (DA/NE). Ako ne zadovoljava uvjet, potrebno je unijeti obrazloženje.  
2 Dodati onoliko kolona koliko ima ponuda. 



prilagoditi procijenjenoj 

vrijednosti nabave – ne 

smije se tražiti više od 

procijenjene vrijednosti 

predmetne nabave)  

Prateći dokument kojim 

se dokazuje usklađenost 

s uvjetom, npr. popis 

glavnih usluga, isporuka 

robe, ili izvršenih 

radova.  

    

itd.      

 

Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija 

/opisa poslova3 

1. ponuda (upisati naziv) 

2. ponuda (upisati naziv) 

3. Zajednička ponuda (upisati naziv) 

Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija 

/opisa poslova 

Uvjet4 Usklađenost sa uvjetima5  

1. ponuda (upisati naziv)  2. ponuda (upisati naziv) 3. Zajednička ponuda 

(upisati naziv)  

    

    

    

 

Ime i prezime 1. ocjenjivača6: 

Potpis 1. ocjenjivača:  

Datum:  

                                                           
3 Analiza mora sadržavati zaključak o ispunjavanju zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija. 
Ukoliko ponuda ne zadovoljava neki od propisanih uvjeta, potrebno je detaljno obrazložiti razloge odbijanja. 
4 U ovu kolonu je potrebno prepisati uvjete vezane za tehničke specifikacije /opisa poslova. Za svaki pojedinačni uvjet 
potrebno je dodati redak u Obrascu i prema njemu ocijeniti sve pravovremene ponude. Ako bi predloženi obrazac za 
ocjenjivanje bio nepraktičan ili prevelik  za ocjenjivanje u ovom dijelu zahtjeva iz dokumentacije (npr. prilikom pregleda 
troškovnika), moguće je za tu svrhu koristiti i prilagođeni obrazac iz pojedine dokumentacije za nadmetanje. U svakom 
slučaju, MORA POSTOJATI ANALIZA ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih 
specifikacija /opisa poslova. 
5 Dodati onoliko kolona koliko ima ponuda. 
6 Dodati onoliko redaka za ime i prezime i potpis koliko ima ocjenjivača 


