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Priručnik za ponuditelje: e-nabava

E-dostava – predaja Zahtjeva za sudjelovanje –
ograničeni postupak
Elektronička javna nabava (e-nabava) sveobuhvatni je naziv za sustav javne nabave koji se temelji na
primjeni elektroničkih sredstava komunikacije u postupcima javne nabave i uključuje uvođenje
elektroničkih alata kao potpore različitim fazama procesa javne nabave.
E-nabava se provodi na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i sastoji se iz dva modula:
e-dostava
e-ocjena.

E-dostava

Modul e-dostave u ograničenome postupku sastoji se iz sljedećih koraka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

priprema postupka i objava Poziva na nadmetanje → naručitelji
dostava (predaja) zahtjeva za sudjelovanje → ponuditelji
otvaranje zahtjeva za sudjelovanje → naručitelji
ocjena sposobnosti natjecatelja i slanje odluke o nedopustivosti → naručitelji
slanje poziva na dostavu ponuda → naručitelji
preuzimanje poziva na dostavu ponuda i/ili odluke o nedopustivosti → ponuditelji
dostava ponuda → ponuditelji
postupak javnog otvaranja ponuda → naručitelji
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NAPOMENA:
Poziv na dostavu ponuda i eventualna Odluke o nedopustivosti kroz sustav šalje se samo
onim gospodarskim subjektima koji su kroz sustav dostavili zahtjeve za sudjelovanje.
Elektroničku ponudu kroz sustav predaju samo oni ponuditelji koji su kroz sustav predali i
zahtjev za sudjelovanje.
Nije dopušten prelazak sa papirnate opcije na elektroničku i obrnuto između faza.

Predaja (dostava) Zahtjeva za sudjelovanje
Objavljeni postupci javne nabave
Svi postupci javne nabave u RH objavljuju se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
(https://eojn.nn.hr).
Svaki postupak ima oznaku o mogućnosti elektroničke dostave ponuda – Elektronička dostava
ponuda - DA/NE

NAPOMENA: prije postupka predaje elektroničkih ponuda preporučujemo web-adresu
https://eojn.nn.hr staviti u pop-up blocker iznimke na vašem internetskom pregledniku na sljedeći
način – https://help.nn.hr/support/solutions/articles/5000007554-dokumentaciju-ne-mogu-preuzeti
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Elektronička dostava Zahtjeva za sudjelovanje
Preuzimanjem dokumentacije za nadmetanje ili troškovnika, postupak ulazi na listu vaših postupaka.
Ukoliko u postupku nije priložena dokumentacija za nadmetanje ili troškovnici (ograničeni i
pregovarački postupak s prethodnom objavom) potrebno je dodati navedeni postupak na listu mojih
postupaka (lista mojih favorita).

Dodavanje postupka na listu mojih postupaka (lista mojih favorita) ukoliko nije priložena
dokumentacija za nadmetanje se vrši na sljedeće načine:
1. označavanjem „favorit“ zvjezdice
prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom na EOJN
kliknite na „favorit“ zvjezdicu postupka za koji želite predati Zahtjev za sudjelovanje
kada je zvjezdica žuta tada se postupak nalazi u Vašoj favorit listi tj. u listi Vaših
postupaka i možete započeti postupak predaje Zahtjeva za sudjelovanje

Postupak nije u listi „Moji postupci“

Postupak se nalazi u listi „Moji postupci“
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2. dodavanjem postupka na jednostavnoj tražilici objava javne nabave
prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom na EOJN
označite postupak koji želite dodati u „favorit“ listu tj. listu vaših postupaka
kliknite na gumb „Dodaj u favorite“

Važno je napomenuti da dodavanje postupka u listu Vaših postupaka moguć samo nakon
što ste se prijavili u sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave RH s korisničkim
podacima (korisničko ime i lozinka)!
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Nakon što ste postupak za koji želite predati Zahtjev za sudjelovanje stavili u listu Vaših postupaka, u
navigaciji „Ponuditelji“→ „Moji Postupci“ možete vidjeti sve postupke za koje ste zainteresirani tj. za
koje ste preuzeli dokumentaciju ili troškovnik ili ih ručno dodali na listu.
Označite postupak i odaberete polje „Predaja zahtjeva za sudjelovanje“

Unos osnovnih podataka o zahtjevu za sudjelovanje
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Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, označite za koju grupu predmeta nabave želite predati
zahtjev za sudjelovanje.

Učitajte tražene dokumente koji najčešće uključuju dokaze sposobnosti i razne priloge.
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Kreiranje „Uveza zahtjeva za sudjelovanje“
Uvez zahtjeva za sudjelovanje (ZZS) je dokument (pdf) koji se generira iz sustava te sadrži sve podatke
relevantne za predaju zahtjeva za sudjelovanje na temelju unesenih informacija i datoteka. Uvezu
zahtjeva nije moguće mijenjati sadržaj i strukturu.
Uvez zahtjeva sadrži XML vezu na dokumente zahtjeva ukoliko su uploadani kao sastavni dijelovi
cjelokupnog zahtjeva za sudjelovanje. Na taj način osigurana je konzistencija i integritet predanog
zahtjeva.

Uvez zahtjeva za sudjelovanje potpisuje se naprednim digitalnim potpisom.
Potpisivanje Uveza zahtjeva za sudjelovanje naprednim elektroničkim potpisom možete vidjeti ovdje.
Detalje o kriptografskoj zaštiti elektroničkog zahtjeva (Uveza zahtjeva) možete vidjeti ovdje.
Detalje o digitalnom potpisu možete pronaći na poveznici: http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=960
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Certifikati koji će zadovoljiti uvjet „validacije digitalnog potpisa“ prilikom provjere Uveza zahtjeva za
sudjelovanje od strane sustava tj. certifikati kojima se „vjeruje“ nalaze se na „EU Trusted Lists of
Certification Service Provider“
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/eu-trusted-lists-certification-service-providers

Predaja „Uveza zahtjeva za sudjelovanje“
a) Prethodno kreirani „Uvez zahtjeva za sudjelovanje“ morate potpisati naprednim
digitalnim potpisom
b) priložiti ga na koraku „5. Učitavanje zahtjeva za sudjelovanjem“
„Odaberi“ – pronađete i učitate spremljeni „Uvez zahtjeva za sudjelovanje“

Spremi“ – spremite učitani „Uvez zahtjeva za sudjelovanje“
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Nakon što ste odabrali polje „Spremi“ pojavit će Vam se sljedeći ekran

Sustav će provjeriti priloženi Uvez zahtjeva za sudjelovanje prema navedenim točkama:
Provjera izvornosti uveza zahtjeva za sudjelovanjem (čl. 27., st. 1., čl. 28, st. 1. Uredbe o
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama – NN 10/2012), čl.
8., st. 6., Zakona o izmjenama i dopuna Zakon o javnoj nabavi – NN 83/2013 – da li je predani
dokument kreiran od strane samog sustava EOJN-a
Postojanje elektroničkog potpisa (čl. 8., st. 4., točka 4. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona
o javnoj nabavi – NN 83/2013) – da li je ponuditelj potpisao priloženi dokument
elektroničkim potpisom
Utvrđivanje ispravnosti naprednog elektroničkog potpisa (čl. 30., st. 2. Uredbe o načinu izrade
i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama – NN 10/2012) – da li je Uvez
zahtjeva potpisan kvalificiranim certifikatom te da li se izdavatelj certifikata nalazi „EU
Trusted Lists of Certification Service Provider“
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/eu-trusted-lists-certification-service-providers
Provjera cjelovitosti „Uveza ponude“ (čl. 27., st. 2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama – NN 10/2012) – da li je predani priloženi
dokument (ponudbeni list/ZZS) naknadno modificiran
Provjera cjelovitosti cjelokupne ponude (čl. 27., st. 2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama – NN 10/2012) – da li su priloženi dokumenti
ponude/ZZS-a sastavni dio te ponude odnosno zahtjeva tj. da li se učitava Uvez zahtjeva za
sudjelovanje koji je sustav kreirao za navedeni postupak

10 | 1 3

e-nabava
Nakon provjere, odaberite polje „Spremi i dalje“
Odabirom polja „Spremi dalje“ sustav Vas pita želite li predati zahtjev

Važno je napomenuti da se u trenutku predaje zahtjeva, uvez zahtjeva za sudjelovanje kriptira
mehanizmom koji je ugrađen u sustav te nije moguće ostvariti uvid u bilo koji element zahtjeva, sve
do procesa otvaranja zahtjeva, gdje se pristigli zahtjevi validiraju te potom pohranjuju u sustav.
Drugim riječima, dok nije istekao rok za podnošenje zahtjeva i započelo otvaranje zahtjeva, nije
moguće dekriptirati odnosno omogućiti uvid u bilo koji dio zahtjeva za sudjelovanje.

Potvrda o uspješno predanom zahtjevu za sudjelovanje

Također na e-mail adresu ponuditelja dolazi informacija o uspješno predanom zahtjevu
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Ukoliko ste započeli predaju zahtjeva za sudjelovanje za određeni postupak ali ga niste završili do
kraja, možete nastaviti predaju zahtjeva od koraka koji je zadnji spremljen prilikom predaje zahtjeva.
navigacija „PONUDITELJI →ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE “
označite zahtjev za koju želite nastaviti predaju zahtjeva
gumb „Priprema ZZS“

Svi prethodno upisani podaci i učitani dokumenti se nalaze u „Priprema ZSS“.

Ukoliko ste započeli predaju zahtjeva za sudjelovanje za određeni postupak, upisali tražene podatke,
kreirali „Uvez ZSS“ ali niste napravili zadnji korak tj. niste predali (učitali) digitalno potpisani uvez
zahtjeva, možete ga naknadno predati (učitati).
navigacija „PONUDITELJI →ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE“
označite zahtjev za koji želite samo predati digitalno potpisani Uvez zahtjeva za
sudjelovanje
gumb „Predaja uveza ZSS“
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Izmjena, dopuna ili odustajanje od zahtjeva za sudjelovanje
navigacija „PONUDITELJI → ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE“
označite zahtjev za koju želite napraviti određenu akciju
gumbi „Izmjena/dopuna“ ili „Odustajanje“

Bitno je napomenuti da se Izmjena ili Dopuna u sustavu smatra novim zahtjevom te da se na
otvaranju zahtjeva za sudjelovanje otvara samo zadnja verzija zahtjeva, sa oznakom izmjena ili
dopuna.

NAPOMENA:
Pozive na dostavu ponuda i eventualne Odluke o nedopustivosti kroz sustav se šalju samo
onim ponuditeljima koji su kroz sustav dostavili zahtjeve za sudjelovanje.
Elektroničku ponudu kroz sustav predaju samo oni ponuditelji koji su kroz sustav predali i
zahtjev za sudjelovanje.
Nije dopušten prelazak sa papirnate opcije na elektroničku i obrnuto između faza.
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