NARUČITELJ:
JU PARK PRIRODE PAPUK
TRG GOSPE VOĆINSKE 11, 33522 VOĆIN
OIB: 09100391705

GOSPODARSKI SUBJEKT:

Velika, 21. lipnja 2017.
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK (dalje u tekstu: „Naručitelj“)
pokrenuo je nabavu radova izrada platoa za prihvat vozila u Park šumi Jankovac, Park prirode Papuk,
te Vam stoga upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude (dalje u tekstu: „Poziv“).
Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine " br. 120/16) (dalje u
tekstu: „Zakon“) za nabavu roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez
PDV-a) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Opis predmeta nabave: Izrada platoa za prihvat vozila u Park šumi Jankovac, Park
prirode Papuk, sukladno:
1) Troškovniku (dalje u tekstu: „Troškovnik“) koji čini dodatak 1. ovom Pozivu,
2) Općim uvjetima Naručitelja koji čine dodatak 2. ovom Pozivu,
3) Izvedbenom projektu – građevinski projekt prometnih površina i oborinske odvodnje, broj
projekta: 09/16, izrađen od strane Zajedničkog projektantskog ureda d.o.o. iz Požege,
Županijska 20, OIB: 25721893018 (odlukom investitora stavka stabilizera navedena i opisana
u Izvedbenom projektu mijenja se stavkom kao Stalock ili jednakovrijednom)
Ponuditelj daje ponudu za cjelovit predmet nabave. U cijenu je
priprema, te sav potreban rad i materijal kao i eventualni nepredviđeni radovi.

uračunata kompletna

Ponuditelj potpisuje troškovnik i u njemu naznačuje cijene za svaku pojedinu stavku i ukupnu
cijenu.
Ponuditelji su dužni pregledati mjesto izvođenja radova uz prethodnu najavu kontakt osobi:
Alen Jurenac na tel. broj: 034313004 najkasnije dan prije obilaska terena. Naručitelj je obvezan izdati
ponuditelju potvrdu o obilasku terena. Ponuditelj je dužan obići teren i ishoditi potvrdu o obilasku
najkasnije do dana koji prethodi danu isteka roka za predaju ponuda.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 495.000,00 kn
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2. UVJETI NABAVE
Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
• Rok izvršenja: 60 dana od dana uvođenja u posao
• Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude
• Mjesto izvršenja: Park šuma Jankovac – Park prirode Papuk, Republika Hrvatska
• Rok, način i uvjeti plaćanja:
Obračun i naplata izvedenih radova obavit će se nakon ovjere računa (konačne situacije) od
strane Naručitelja. Račun odnosno situacija moraju prethodno biti odobrene od nadzornog inženjera.
Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa platiti ponuditelju u roku 60 (šestdeset)
dana od dana izdavanja računa odnosno situacije.
Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja, s naznakom na računu:
„Račun za predmet nabave: Izrada platoa za prihvat vozila u Park šumi Jankovac – Park
prirode Papuk.
Račun obavezno mora sadržavati oznaku: temeljem ugovora o izvođenju radova
br. __, od ______, klasa: ________, urbroj: ________
• Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu
ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a,
cijena ponude s PDV-om. Cijena je nepromjenjiva.
• Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta)
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno
vađenje ili umetanje listova. Sve stranice ponude trebaju biti označene numeričkim brojevima (broj
stranice/ukupan broj stranica).
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili
dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o
izmjeni i/ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene
ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o
odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA
3.1. Ponudi mora biti priložena izjava ponuditelja (dodatak 3) potpisana od osobe ovlaštene za
zastupanje ponuditelja, kojom isti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da
1. ponuditelj niti osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni 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.),
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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.).
2. je ponuditelj 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).
3. ponuditelj nije dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata koje je Naručitelj naveo kao uvjet za
sudjelovanje u postupku nabave;
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti navedenih pod točkom 3.1. 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 potvrdu, radi provjere okolnosti navedenih pod točkom 3.1. naručitelj
može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. 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
2. 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, ili
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, 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 ili oni ne obuhvaćaju sva
kaznena djela iz točke 3.1.
3.2. Ponuditelj će biti isključen ako se utvrdi da je dostavio lažne podatke pri podnošenju ponude.
3.3. U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točaka 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno. U slučaju sudjelovanja podizvoditelja, okolnosti iz točaka 3.1., 3.2. utvrđuju se za sve
podizvoditelje, što uključuje i ovlaštenje naručitelja za provjeru sukladno točki 3.1.
Sve dokumente iz ove točke ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
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4. DOKAZI SPOSOBNOSTI
Ponudi moraju biti priloženi dokazi sposobnosti ponuditelja kako slijedi:
4.1. Radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti:
Ponuditelj će dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg
registra države sjedišta gospodarskog subjekta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana početka
postupka nabave, a kojeg ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj će od
najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenog preslika predmetnog izvoda.
4.2. Radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost
dostavom popisa ugovora (dodatak 4) o radovima izvršenih u prethodne tri godine (2016., 2015. i
2014.) ukupne prosječne vrijednosti 500.000,00 kuna za svaku godinu.
Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge
ugovorne strane. Popisu ugovora kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova prilaže se potvrda
druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je
potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potrebno je priložiti potvrdu o izvršenju minimalno jednog ili više ugovora koji je/su isti ili
sličan/ni predmetu nabave, ukupnog iznosa najmanje u visini od 1.500.000,00 kuna bez PDV-a.
Prihvatljivima će se smatrati uredno izvršeni ugovori iz područja izvođenja istih ili sličnih
radova.
Dokumente iz ove točke ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
• Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Troškovnik (popunjen i potpisan od strane ponuditelja) – dodatak 1
• Dokazi
1. Izjava ponuditelja kojom potvrđuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 ovog Poziva
(potpisan obrazac Izjave iz ovog Poziva – Dodatak 3)
2. Izvod iz odgovarajućeg registra kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti iz točke 4.1 ovog
Poziva
3. Jamstvo za ozbiljnost ponude
4. Potpisani i ovjereni Opći uvjeti Naručitelja (Dodatak 2)
5. U slučaju zajednice ponuditelja: izjava u kojoj je navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi
(predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja; u
slučaju podugovaranja: izjava s navedenim podacima iz točke 7.1.2. ovog Poziva.
6. Popis ugovora (popunjen i ovjeren obrazac Popis ugovora – Dodatak 4)
7. Potvrda o izvršenim ugovorima
8. Potvrda o obilasku terena ovjerena od strane Naručitelja radova
9. Ugovor o izvođenju radova ovjeren od strane ponuditelja (Dodatak 5)
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6. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i Troškovniku, koje je potrebno
potpisati od strane 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: do 12:00 sati dana 07. kolovoza 2017. godine
• Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Za predmet
nabave Izrada platoa za prihvat vozila u Park šumi Jankovac – Park prirode Papuk – NE
OTVARAJ“
• Mjesto dostave ponude: Stjepana Radića 46, 34330 Velika
Dopustivost alternativnih ponuda i elektroničke dostave ponuda: Alternativne ponude
nisu dopuštene, kao ni dostavljanje ponuda elektroničkim putem.

7. OSTALO

7.1. O zajednici ponuditelja i podizvoditeljima
7.1.1. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet,
količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj
neposredno plaća članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio,
ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je
solidarna.
7.1.2. Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor
jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:
– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u
podugovor.
Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, prethodno navedeni podaci
moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili
pružene usluge.
Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:
1. promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u
podugovor,
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2. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
3. uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti
ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor
ili ne.
Uz zahtjev iz točaka 1. i 3., odabrani ponuditelj mora naručitelju dostaviti gore navedene podatke za
novog podizvoditelja.
Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente
kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava uvjete iz članka 3.1 ovog Poziva i uvjete iz članka
4.2 Poziva, ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe dokazivanja tehničke i
stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja te posjedovanje važećeg
ovlaštenja ili članstva sukladno članku 70. stavku 4. Zakona.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.
Posebna obveza odabranog ponuditelja u svezi radova koje izvode podizvoditelji je koordinacija rada
tih podizvoditelja sa radovima koje sam izvodi. Ponuditelj je dužan osigurati normalan i nesmetan rad
tj. tijek izvođenja radova, tako da ne ometa rad ostalim sudionicima u gradnji.

7.2. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
7.2.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelji su obvezni naručitelju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnicu
na iznos do 10.000,00 kuna.
Jamstvo je potrebno uložiti u plastični omot koji se može uvezati u ponudu (ne bušiti jamstvo).
Naručitelj će neposredno po završetku postupka javne nabave ponuditeljima vratiti jamstvo za
ozbiljnost ponude.

7.2.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 8
(osam) dana od dana zaključenja ugovora.
Kao jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu u ukupnom iznosu do
100.000,00 kuna.

7.3. Uvjeti izvršenja ugovora
1. Opći uvjeti Naručitelja koji će činiti sastavni dio ugovora o izvođenju radova te kojih se Izvođač
dužan pridržavati čine Dodatak 2. ovom Pozivu. Svojim potpisom i ovjerom ponuditelj prihvaća Opće
uvjete Investitora.
Prije potpisa Ugovora o izvođenju radova izabrani je ponuditelj/izvođač dužan izraditi dinamički plan
izvođenja radova koji će usklađen i ovjeren dinamički plan po Naručitelju i Izvođaču biti sastavni dio
ugovora o izvođenju radova.
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7.4. Završetak i primopredaja radova
a) Po završetku radova svi dijelovi na kojima se radovi izvode moraju biti ostavljeni u čistom i
urednom stanju, koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog inženjera.
b) Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenih radova predstavniku Naručitelja.
c) Tijekom primopredaje vodit će se zapisnik, te je odabrani ponuditelj dužan izvršiti sve eventualne
ispravke, popravke i zamjene na radovima ukoliko se takve utvrde u zapisniku.
d) Odabrani ponuditelj je u zakonskom roku dužan o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji su
nastupili kao posljedica nekvalitetnih radova, materijala ili opreme (skriveni nedostaci). Naručitelj će
odabranom ponuditelju odrediti primjeren rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo na
naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi.

7.5. Obavijesti
• Obavijesti u vezi predmeta nabave:
• Obavijest o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditeljima u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
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