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REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA jOSIPDOL
OIB:65506283455
OGULINSKA 12, j OSIPDOL
TEL: 047-581-298
FAKS: 047-581-609
j osipdol, 8. veljače 2017. godine

Evidencijski broj: E-BN-02/2017
Gospodarski subjekt

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,
Naručitelj Općina

josipdol pokrenula je nabavu ZA GEODETSKE RADOVE NA PROJEKTIRANJU l
EVIDENTIRANJU PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE jOSIPDOL E-BN-2/2017, te Vam upućujemo ovaj
Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine" broj: 120/ 2016) za godišnju
procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno
500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bogate/nu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne
nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

l. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su GEODETSKI RADOVA ZA PROJEKTIRANJE l EVIDNETIRAN]E PROMETNICA NA
PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL sukladno Troškovniku iz ovog Poziva.
Geodetski radovi obuhvaćaju snimanje NA TERENU l IZRADU GEODETSKE SITUACIJE ZA PROJEKTIRANJE
TE IZRADU POTREBNIH GEODETSKIH ELABORATA IZVEDENOG STANJA UKLOPLJENOG U KATASTAR.
IZRADA GEODETSKOG ELABORATA OBUHVAĆA l PRIKUPLJANJE PODATAKA IZ KATASTRA l ZEMLJIŠNIH
KNJIGA TE DEFINIRANJE MEĐA NA TERENU SA POSJEDNICIMA SUSJEDNIH PARCELA, KAO l IZRADU
PRIJAVNIH LISTOVA l KOPIJA KATASTARSKIH PLANOVA.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 70.000,00
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

•

način

•

plaćanje;

•

rok izvršenja narudžbe: 30 dana od dana potpisa ugovora;

•

rok trajanja jamstva: minimalno 2 godine

•

rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

•

mjesto isporuke:

•

rok,

•

cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i
popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena
ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om;

•

kriterij odabira ponuda: najniža cijena;

•

isključenje

izvršenja: ugovor
po ispostavljenim privremenim situacijama

način

Općina

josipdol, naselje josipdol i Oštarije

i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa odnono situacije

i dokazi sposobnosti:

251. Zakona o javnoj nabavi ( .. Narodne novine" broj. 120/2016) naručitelj je obvezan
ponuditelja iz postupka javne nabave 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 čije je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta navedena u citiranom
Prema

članku

isključiti

članku.

za potrebe utvrdivanja okolnosti iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt u ponudi ili
zahtjevu za sudjelovanje dostavlja ~· Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta. U slučaju nuđenja zajedničke ponude, prema Zakona o javnoj nabavi svi članovi
zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje okolnosti za isključenje iz članka
251. Zakona o javnoj nabavi. U slučaju da gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje u
podugovor jednom ili više podizvoditelja, podizvoditelji su obvezni pojedinačno dokazati da ne postoje
okol nosti za isključenje iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi. Izjava da ne postoje okolnosti za
isključenje ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj

je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako ponuditelj nije ispunio obvezu
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) .

plaćanja

Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
l. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
postupka javne nabave, ili

računajući

od dana

početka

2. važeći jedankovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
3. 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
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, prema članku 67. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi svi članovi
zajed nice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje okolnosti za isključenje iz članka 67.
stavak l. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, što dokazuju na način propisan člankom 67. stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi.

U slučaju da gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor jednom ili više
podizvoditelja, podizvoditelji su obvezni pojedinačno dokazati da ne postoje okolnosti za isključe n je što
dokazuju na način propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da je registriran za
obavljanje poslova vezanih za ovaj predmet nabave. 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.
U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje
sposobnosti iz Zakona o javnoj nabavi. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
•
•
•

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
Dokazi (traženi dokumenti)
Dokaz o upisu u sudski regstrar kojom dokazuje da je registri ran za obavljanje
poslova vezni h da predmet nabave
potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka javne nabave,
izjava po Zakona o javnoj nabavi

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela l. i ll. ovog Poziva na dostavu ponude, a
koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti
ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
•
•
•

rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 12,00 sati dana 16. veljače 2017.
godine;
način dos tave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici. PONUDA ZA GEODETSKE
RADOVE ZA PROJEKTIRANJE I EVIDENTIRANJE PROMETNICA NA PODRUČJU OPĆINE JOSPDOL
mjesto dostave ponude: adresa naručitelja

Otvaranje ponuda će se održati po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 dana od isteka
navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po Zakonu o javnoj nabavi javno otvarati
ponude za bagatelne nabave).
5.0STALO
•
•

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba za komunikaciju s ponuditeljima
Ivanka Turkalj, Pročelnica, telefon: 047-581-298, faks: 047/581-609,
Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će
dostaviti svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku provođenja bagatelne nabave (emailom, telefaksom ili poštom u) u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

•

Za konkretnu nabavu naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom
o javnoj nabavi, te sukladno navedenom ponuditelji nemaju pravo na žalbu protiv Odluke o
odabiru

S poštovanjem,

Načelnik:
l

