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REPUBLI KA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NIJEMCI
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123

OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:406-09/16-02/10
Urbroj:2188/06-02/01-16-6
Nijemci, 02. lipnja 2016.g.
Gospodarski subjekti:
Web stranica Općine Nijemci

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj Općina Nijemci upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv.
bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o
javnoj nabavi.
Ovaj postupak nabave bagatelne vrijednosti provodi se temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi
postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti u Općini Nijemci KLASA: 406-01/14-10/01; URBROJ:
2188/06-02/01-14-1 od 7. siječnja 2015.g. sa suglasnošću Općinskog vijeća od 30.5.2014. g. i
suglasnošću na izmjene Pravilnika od 8.3.2016.g.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava opreme, solara i klupa – RISS sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog
Poziva.
Opis predmeta nabave: _sukladno troškovniku
Procijenjena vrijednost nabave: 125.000,00 kn
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno troškovniku i ponudi
- rok izvršenja: do 15.6.2016. ,
- rok valjanosti ponude: 90 dana,
- mjesto izvršenja: općine Nijemci sukladno troškovniku,

- rok, način i uvjeti plaćanja: Temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana
zaprimanja i ovjere računa o isporučenoj robi i izvršenju usluge od strane ovlaštene osobe
naručitelja na račun odabranog ponuditelja.
Sve ostalo će biti regulirano Ugovorom između naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije
ponude. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Trg k. Tomislava 6, 32245 Nijemci s naznakom
„Račun za predmet nabave: Oprema, solari, klupe-RISS.“,
- cijena 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,
cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža
cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):
1. svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili
drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je
gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom 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.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka
nabave.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje
obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji
su predmet nabave.
Ako je sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost
dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave. U slučaju
zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati
postojanje pravne i poslovne sposobnosti.
2.

Da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena
odgoda plaćanja navedenih obveza(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
 potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka nabave, ili
 važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave,
 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 nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta.
3. da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
nije 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:
1. 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,
2. 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 dužan je u ponudi dostaviti
izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje nalazi se na
obrascu u prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje ili se izdaje na službenom
memorandumu, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati
tekstu navedenom u obrascu. Obrazac izjave (Obrazac 5.) čini sastavni dio ove Dokumentacije
za nadmetanje.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od
tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za
bilo kojeg natjecatelja, 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, javni naručitelj može od
natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a)

b)

c)

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
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 iz
točke 1. ovoga stavka, ili
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 iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena
djela iz točke 1. a) i 1. b)
- ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)

1.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 10(deset) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice, ovjerene kod javnog bilježnika, za slučaj
povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja, na iznos od 100.000,00 kn.
Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora bit će vraćeno u roku od 30 dana od dana izdavanja potvrde o
urednom izvršenju ugovornih obveza.
3.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Potrebno je dostaviti jamstvo za isporučenu i ugrađenu robu u trajanju, opsegu i uvjetima
predviđenim jamstvom proizvođača robe koji počinje teći od dana isporuke/ugradnje robe potvrđene
zapisnikom o primopredaji, otpremnicom ili dostavnicom. Odabrani ponuditelj se obvezuje prilikom
isporuke i ugradnje robe predati naručitelju ovjerene jamstvene listove.
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)
- Jamstva
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno
dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti
ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: 8.6.2016.g. do 12,00 sati
- način dostave ponude: osobno, poštom,
- mjesto dostave ponude: Općina Nijemci, Trg k. Tomislava 6, 32245 Nijemci
Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
U Općini Nijemci, Trg k. Tomislava 6, 32245 Nijemci, 8.06.2016.g. u 12,00 sati, javno
otvaranje ponuda. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i
druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni
predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz pisani dokaz o ovlasti.
Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj
točki budu zaprimljene u Upisnik zaprimljenih ponuda naručitelja. Svaka ponuda zaprimljena nakon
krajnjeg roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik, ali se evidentira kod naručitelja kao
zakašnjelo pristigla ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.
Ponude će se otvarati prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda i to
prvo izmjena i/ili dopuna ponude, a potom osnovna ponuda.

5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba)Sandra Božanović

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u
roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Općina Nijemci
Općinski načelnik
Ivica Klem

Obrazac 3a
TROŠKOVNIK
Predmet nabave, Oprema, klupe, solai-RISS
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno
ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke
Troškovnika.

r.br.
1

2.

3.

4.

OPIS ROBE

jedinica količina
mjere

e-Klupe opisa:
kom.
MPPT punjač baterije 1 komad
FNpanel 30W minimalno, 2 komada
Li-ion baterija 12W minimalno ; 10 Ah 1
komad
USB utičnice 4 komada
Kabeli, priključci i ostali sitni materijal
MP3
glazbeni
reproduktor
s
prilagodbom
e-Klupe opisa:
kom
MPPT punjač baterije 1 komad
FNpanel 30W minimalno, 2 komada
Li-ion baterija 12W minimalno ; 10 Ah 1
komad
USB utičnice 4 komada
Kabeli, priključci i ostali sitni materijal
MP3
glazbeni
reproduktor
s
prilagodbom
Mjerenje temperature i vlage
Solarni stup za rasvjetu i reprodukciju
kom
zvukova koji se aktivira pritiskom na
tipkalo sa LED rasvjetom za 7 sati
autonomije
i
reproducira
se
predefinirana glazbena podloga na
flash memoriji
Usluga dostave i montaže opreme pod
kom
točkama 1-3
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO

CIJENA BEZ
PDV-A

CIJENA S
PDV-OM

4

2

2

1

___________________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

Obrazac 4
PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Oprema, solari, klupe-RISS
Naručitelj: Općina Nijemci, Trg k. Tomislava 6, Nijemci
Odgovorna osoba Naručitelja: Ivica Klem
(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište)_____________________________________________________________
OIB: ______________________________________________________________________________
Poslovni (žiro račun): _________________________________________________________________
Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):
DA
NE
Adresa za dostavu pošte: _____________________________________________________________
E- pošta: ___________________________________________________________________________
Kontakt osoba: ______________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Faks: ______________________________________________________________________________

PONUDA
Broj ponude: _______________________________________________________________________
Datum ponude: _____________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________________________________
Iznos PDV-a: ________________________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om: _____________________________________________________________

________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

NARUČITELJ:
PREDMET NABAVE:

OPĆINA NIJEMCI, TRG K. TOMISLAVA 6, NIJEMCI
Oprema, solari, klupe-RISS

Obrazac 5.
Temeljem poziva za dostavu ponude-dokazi sposobnosti, točka 3., dajem sljedeću
IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja,
____________________________________________________________________________________
(ime i prezime, broj osobne iskaznice, MB/OIB)
kao ovlaštena osoba za zastupanje
_____________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno, niti protiv naprijed navedenog
gospodarskog subjekta, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda od slijedećih 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.).

M.P.

mjesto i datum

potpis osobe ovlaštene za
zastupanje

