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ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- SVIMA Predmet: POZIV NA DOSTAVU PONUDE-Demontaža postojećih i izrada i ugradnja
novih drvenih prozora u atriju zgrade Učeničkog doma Karlovac
EV-BAG-02/15
Poštovani,
Učenički dom Karlovac pokrenuo je postupak nabave Demontaža postojećih i izrada i
ugradnja novih drvenih prozora u atriju zgrade Učeničkog doma Karlovac, te vam
upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za
procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn (500.000,00 kn za
radove) bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne
nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Demontaža postojećih i izrada i ugradnja novih drvenih prozora u atriju
zgrade Učeničkog doma Karlovac sukladno Troškovniku iz ovog Poziva.
CPV: 20311000 - drveni prozori
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 72.000,00 kn
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- Vrsta, opseg i količina nabave: Demontaža postojećih i izrada i ugradnja novih
drvenih prozora u atriju zgrade Učeničkog doma Karlovac u količini od ukupno 13
prozora - 6 prozora na 1. katu zgrade na jugoistočnom pročelju, 1 prozor na 1. katu na
vanjskom istočnom pročelju, te 6 prozora na 2. katu zgrade na jugoistočnom pročelju.
- Način izvršenja: sklapanjem ugovora
Rok izvršenja: početak odmah po potpisu Ugovora, a završetak do 25. kolovoza
2015. godine
Mjesto izvršenja: Učenički dom Karlovac, Samostanska 2, Karlovac
- Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana od dana otvaranja ponude
- Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa
za izvršene radove, doznakom na žiro-račun ponuditelja.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

-

Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za
cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez
poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i
zahtjeva iz Poziva

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje
ponuda:
2.1. 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:
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«, 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 objave poziva za dostavu ponude na
internetskim stranicama.
Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio
Poziva za dostavu ponude (Prilog II). Naručitelj ističe da je predložak izjave samo predložak,
a ponuditelji mogu dostaviti izjavu i u drugom obliku. Bitno je da sadržaj odgovara predlošku.
Naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz ove točke 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.
Ako nije u mogućnosti pribaviti gore navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke,
Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje
dokument iz kaznene evidencije pod a), ili
c) 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, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s
ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke
ili ne obuhvaćaju sva kaznena dijela navedena u ovoj točki.
2.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnim zakonu plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke
dostaviti

gospodarski subjekt dužan je u ponudi

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući
odobjave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama , ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o
stanju duga, ili
c) 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
objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći
dokument.
2.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li
razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata. U
slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili
izjavama gospodarskih subjekata, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od
ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih
dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:
Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
2.4. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom
nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod
o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili Izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca
računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskoj stranici.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra. Izvod ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva za
dostavu ponuda na internetskoj stranici.
2.5. Ponuditelj mora dokazati da posjeduje važeće Rješenje Ministarstva kulture, o dopuštenju
za obavljanje određenih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara temeljem članka 100.
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13).
NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ
ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM
JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG
SUDSKOG TUMAČA.
Prije sklapanja Ugovora naručitelj može zahtijevati od ponuditelja dostavu izvornika ili
ovjerenih preslika svih traženih dokumenata, osim ako je u ponudi već dostavio tražene
dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada ih nije dužan ponovno dostavljati.
Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje naručitelja,
ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti
dokumenti ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu
starosti tj. datuma izdavanja).
3. JAMSTVA
Ponuditelj je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, dostaviti jamstvo za otklanjanje
nedostataka tijekom jamstvenog roka u trajanju od 24 mjeseca, odnosno dužan je prije isplate
po okončanoj situaciji - računu dostaviti jamstvo na iznos od 10% (iznos bez PDV-a)
vrijednosti izvršenih radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka
podnosi se u obliku garancije banke ili obične ili bjanko zadužnice potvrđene kod javnog
bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona, važeće do isteka jamstvenog roka.
Napomena: Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka isporučene opreme i izvedenih radova je
24 mjeseca od dana potpisa primopredajnog zapisnika, osim u slučaju dužeg roka jamstva za
ispravnost opreme, po osnovi jamstvenih listova izdanih od strane proizvođača opreme, kada
se primjenjuje taj duži rok.

Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude izjavu (PRILOG III). Izjavu je
potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.
Jamstvo mora glasiti na Naručitelja (UČENIČKI DOM KARLOVAC, Samostanska 2,
Karlovac, OIB: 23360467616).
1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
Molimo da vašu ponudu dostavite:
-

Rok za dostavu ponude: do 12,00 sati dana 11.06.2015.
Način dostave ponude: osobno, poštom.

Otvaranje ponuda će se održati dana 11.06.2015. u 12,00 sati u prostorijama Učeničkog
doma Karlovac, Samostanska 2, Karlovac. Otvaranje ponuda nije javno (prema Zakonu o
javnoj nabavi nije obveza javno otvarati ponude za bagatelne nabave).
3. OSTALO
Kontakt osoba: Dragana Ilić, br. tel. 047/611-335.
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Učenički dom Karlovac će dostaviti ponuditelju u roku
8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
S poštovanjem!
Ravnatelj:
Saša Salaj, prof.

PRILOG I
PONUDBENI LIST
1.

2.

Naziv i sjedište naručitelja:
Naziv naručitelja
Sjedište naručitelja

Učenički dom Karlovac
Samostanska 2, Karlovac

OIB naručitelja

23360467616

Podaci o ponuditelju:
Naziv ponuditelja
Sjedište ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB
IBAN
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Broj telefona
Broj telefaksa
Ponuditelj u sustavu PDV-a(zaokružiti)

3.

Predmet nabave

4.

Cijena ponude bez PDV-a

5.

PDV

6.

Cijena ponude s PDV-om

7.

Rok valjanosti ponude

DA

NE

8.
Broj i datum ponude
Za Ponuditelja:
(tiskano upisati ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe
ponuditelja)
M.P.
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja

PRILOG II
IZJAVA
Kojom ja ______________________________iz __________________________________
(ime i prezime)
(adresa stanovanja)
broj osobne iskaznice __________________izdane od _____________________________
kao po zakonu ovlaštena osoba 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 dijela:
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«, 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.),
U _____________________,____________godine
Ime i prezime osoba ovlaštene za
zastupanje gospodarskog subjekta: _________________________
Potpis:

_________________________
MP

PRILOG III
Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
_____________________________________
_____________________________________
( napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Neopozivo potvrđujemo, da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj, u postupku
nabave Demontaža postojećih i izrada i ugradnja novih drvenih prozora u atriju zgrade Učeničkog
doma Karlovac najkasnije, prije isplate okončane situacije - računa dostaviti jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% (bez PDV-a) vrijednosti ugovora u obliku:
1. bankovne garancije bezuvjetno, na prvi poziv i bez prigovora,
ili
2. obična ili bjanko zadužnice potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog
zakona

U _____________, _____________. godine.
Za ponuditelja ovlaštena osoba
( M. P. )
( čitko ime i prezime i potpis )

Zaokružiti koje se jamstvo dostavlja

