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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 021-01/16-01/890
Ur.broj: 2147/03-02-01-16
Brela, 17. kolovoza 2016. godine
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj: Općina Brela ,Trg žrtava domovinskog rata 1, 21 322 Brela, OIB: 48917268071,
URL: www.opcina-brela.hr, e-mail : opcina-brela@st.htnet.hr, upućuje Poziv na dostavu
ponuda.
Sukladno članku. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,
143/13) za nabave robe i usluga procijenjene vrijednost manju od 200.000,00 bez poreza na
dodanu vrijednost (PDV-a) i nabavu radova procijenjene vrijednosti 500.000,00 kuna bez
poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) javni naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne
nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Općina Brela provodi pozivni postupak nabave prema čl.18. Zakona o javnoj nabavi i čl.7.
Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Brela ( „Glasnik službeno glasilo Općine Brela“ broj 06/14),, a pozvani ponuditelji su iz Odluke načelnika.
Ponuditelj je gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu vezano za predmet nabave.
Ponuditelj treba proučiti sve upute, obrasce i ostale pojedinosti iz dokumentacije za
nadmetanje i dodatka istoj dokumentaciji. Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu može biti
odbijena ako ne navede sve potrebne podatke u skladu s dokumentacijom ili ako ponuda
koju podnosi ne zadovoljava u potpunosti uvjete iz ove dokumentacije za nadmetanje.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je izrada izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u Brelima.

Evidencijski broj nabave: BN 17/2016.
Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).
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Vrsta ugovora o nabavi: Po provedbi postupka iz ove Odluke sklapa se Ugovor o izradi
izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u Brelima

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
2.1. Predmet nabave podrazumijeva izradu izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice
u općini Brela u dužini cca 1200 m. Ponuda uključuje izradu građevinkog projekta sanacije
kolničke konstrukcije i rekonstrukcije oborinske odvodnje s troškovnikom radova, sukladno
Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji („Narodne novine“ 153/13).
2.2. Vrsta,kvaliteta,opseg i količina predmeta ponude
Izvedbeni projekt sanacije se predaje u pet (5) tiskanih primjeraka, te jedan (1) primjerak na
CD-u (tekstualni dio u formatu pdf, troškovnik u formatu xis i pdf,nacrti u formatu dwg i pdf.)
Rok izvršenja usluge iz predmeta ponude je 60 radnih dana od dana zaključenja Ugovora
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
3.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:
3.1.1. 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.),
3.1.2. ako nije 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),
3.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim
odjeljkom Dokumentacije za nadmetanje.
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Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
Izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava
ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U
Izjavi je potrebno navesti sve podatke iz točke 3.1.1.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz prethodne točke 1. 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 ili izjavu s
ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana
početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke2.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1.
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 iz radi provjere okolnosti javni
naručitelj može od natjecatelja ili 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 iz prethodne točke 1., 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
4. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
4.1. Pravna i poslovna sposobnost
4.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući
registar kojom ponuditelj dokazuje:
- da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave,
- da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
- da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno
- da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana zaprimanja ovog Poziva na
dostavu ponude od strane pozvanog ponuditelja.
4.2. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
4.2.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
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- Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti
Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku Bjanko zadužnice ovjerene od
strane Javnog bilježnika, na iznos od 5.000,00 kn, s rokom valjanosti 30 dana nakon izvršenja
ugovorenih obveza.
5. PODACI O PONUDI
5.1. Sadržaj ponude i način izrade:
Ponuda mora sadržavati dokumentaciju složenu sljedećim redom:
1. Obrazac ponude – priloženi obrazac ispuniti čitko, neizbrisivom tintom, te ovjeriti obrazac
potpisom i pečatom tvrtke ponuditelja i to:
Ponuda (Obrazac 1).
2. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja;
3. Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnost;
4. Ispunjeni Troškovnik koji čini sastavni dio ovog poziva. Troškovnik treba biti popunjen u
izvorniku neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika
Ponuditelja. Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji može dostaviti u obliku neovjerene
preslike.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Ponuda se podnosi u pisanom obliku na obrascu ponude (Obrazac 1. ove dokumentacije) i
troškovniku ove dokumentacije, na hrvatskom jeziku sa svim traženim dokazima o
sposobnosti;
Ponudu je Ponuditelj obvezan uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju
jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika se na prvoj ili posljednjoj strani ponude
pričvrste naljepnicom. Na naljepnici je potrebno otisnuti pečat Ponuditelja na način da se
zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica posljednju stranicu ponude, radi
onemogućivanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude. Eventualno
zatražene ostale sastavne dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, potrebno je obilježiti
nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom;
-Sve stranice ponude moraju biti označene (numerirane) - oznaka sadrži ukupni broj stranica
kroz redni broj stranice ili redni broj stranice kroz ukupni broj stranica, te složene po
redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje;
-Svaki ponuditelj može dati isključivo jednu ponudu s jednim ispunjenim troškovnikom za
cjelokupni predmet nabave;
-Ponuditelju je zabranjeno križati, brisati ili ispravljati uvjete iz dokumentacije za nadmetanje,
a ako postoje nejasnoće potrebno je zatražiti pisano objašnjenje;
-Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ponuditelj mora uz navod datuma potpisati i ovjeriti
pečatom sve ispravke i dodatke, jer će se u suprotnom takva ponuda smatrati
neprihvatljivom
- Ponude pristigle nakon roka neće se otvarati, nego se neotvorene vraćaju ponuditelju;
- U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom izjavom izmijeniti
svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
5.2. Način određivanja cijene ponude i valuta
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama za cjelokupan predmet nabave.
Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg:
• cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i
ukupna cijenu s PDV-om),
• cijenu ponude iskazati u kunama i napisati brojkom,
• cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste,
• nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika,
• ispuniti izvornik troškovnika na kojem se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim
stavkama troškovnika. Obavezno ponuditi sve stavke navedene u troškovniku.
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• Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu
predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu
predviđenom za upis cijene bez PDV-a., a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
• Cijena je fiksna i nepromjenljiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
• Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema
skrivenih troškova u ponudi.
• Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.
• U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti obuhvaćeni svi troškovi,
pristojbe, takse, davanja, popusti, ispravci projektne dokumentacije te sve pripremne i
završne usluge.

6. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja u pisanoj formi potpisana 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: krajnji rok za dostavu ponuda 31. kolovoza 2016. godine do
10:00 sati,
- način dostave ponude: ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj –
ponuda za izradu izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u Brelima“. Ponuda se
može dostaviti putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom na protokol Općine Brela,
- mjesto dostave ponude: Općina Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21 322 Brela
Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno
nepravovremene dostave njegove ponude. Ponuda, koja nije zaprimljena u propisanom roku
za dostavu ponude, neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorena. Zato je ponuditelj
obvezan na omotnici ponude naznačiti svoj naziv i adresu. Ako vanjska omotnica nije
zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, naručitelj ne snosi nikakvu
odgovornost ako se ponuda prerano otvori.
Podaci o gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku, čuvaju
se do otvaranja ponuda, kao i podaci o zaprimljenim ponudama.
- Sve dokumente koje Naručitelj zahtjeva iz točke 3. i 4. ove dokumentacije, ponuditelj može
dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave. Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj može zahtijevati
od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata iz točke
3. i 4. ove Dokumentacije. Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno
dostavljenim neovjerenim preslikama, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava
uvjete određene u ovom postupku nabave. Ako je ponuditelj u ponudi već dostavio
dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati
- mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: otvaranje
ponuda obaviti će se 31. kolovoza 2016. godine u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg
žrtava domovinskog rata 1, 21 322 Brela.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

6. OSTALE ODREDBE
6.1. Kriterij odabira najpovoljnije ponude
• Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena prihvatljive ponude
• U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom najnižom cijenom, javni naručitelj će
sukladno članku 96.stavak 5.Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena
ranije.
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6.2. Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda
• Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
6.3. Rok valjanosti ponude
• 60 dana od dana određenog za dostavu ponude
6.4. Dopustivost alternativnih ponuda
• Alternativne ponude nisu dopuštene.
6.5. Obavijesti u vezi predmeta nabave:
Viktor Mužinić dipl.iur. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brela
Broj telefona: 021 618 561
Broj telefaksa: 021 618 331
Adresa elektroničke pošte: procelnik@opcina-brela.hr

6.6. Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave zajedno s Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude
Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima koji su u predmetnom postupku nabave podnijeli
prihvatljivu ponudu u roku od 30 dana od dana isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Općinski načelnik
Stipe Ursić
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obrazac br.1
PONUDBENI LIST
za postupak nabave za izradu izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u
Brelima

1. Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u Brelima
2. Naručitelj: OPĆINA BRELA, Trg žrtava domovinskog rata 1, 21 322 Brela
3. Ponuditelj:
(naziv)_____________________________________________________________________
sjedište i adresa:______________________________________________________________
adresa za dostavu pošte: _____________________________________________________
kontakt osoba ponuditelja: _____________________________________________________
broj telefona:________________________________________________________________
broj telefaxa ________________________________________________________________
e-pošta: ____________________________________________________________________
OIB: _______________________________________________________________________
Broj računa: _________________________________________________________________
Da li je ponuditelj u sustavu PDV-a?:___________________________________
4. Cijena ponude (bez PDV-a):
_______________________________________________________
(brojkama)
Iznos poreza na dodanu vrijednost:
____________________________________________________
(brojkama)
Cijena ponude (sa PDV-om):
_________________________________________________________
( brojkama)
6. Rok valjanosti ponude: _____________________________________________
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Ponuda je u svemu izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.

Ukoliko budem odabran ovom ponudom, obvezujem se da ću najkasnije 7 (sedam) dana od
dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku
Bjanko zadužnice ovjerene od strane Javnog bilježnika, na iznos od 5.000,00 kn, s rokom
valjanosti 30 dana nakon izvršenja ugovorenih obveza.

U ___________________
(mjesto i datum)

Odgovorna osoba ponuditelja:
___________________________
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IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Temeljem čl. 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i NN 83/13, 13/14-OUSRH),
ovim putem izjavljujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da:
niti osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta:
Ime i prezime ovlaštene osobe:
Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe:
OIB ovlaštene osobe:
niti gospodarskom subjektu:
Naziv gospodarskog subjekta:
Sjedište i adresa gospodarskog subjekta:
OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta:
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:
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.)
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
Ovu izjavu dajem u svrhu dokazivanja nepostojanja obveznog razloga za isključenje u postupku javne
nabave prema čl. 67. st. 1. t. 1. Zakona o javnoj nabavi i ne može se koristiti u druge svrhe

Datum:
Ime i prezime osoba ovlaštene za zastupanje
gospodarskog subjekta:
Pečat i potpis:

MP
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OBRAZAC 3

TROŠKOVNIK
izrade izvedbenog projekta sanacije Frankopanske ulice u Brelima

Red.
br.
1.

Predmet
Izradu izvedbenog projekta
sanacije Frankopanske
ulice u općini Brela u
dužini cca 1200 m. Ponuda
uključuje izradu
građevinkog projekta
sanacije kolničke
konstrukcije i
rekonstrukcije oborinske
odvodnje s troškovnikom
radova.

Količina Cijena u kunama
bez PDV-a
1

Cijena u kunama
sa PDV-om

UKUPNO (cijena ponude
bez PDV-a)
IZNOS PDV-A

UKUPNO SA PDV-OM

U _______________, _______________2016. god.

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