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POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak
nabave za izvođenje elektroinstalaterskih radova i instalaciju vatrodojavnog sustava na zgradi
dječjeg vrtića u Krnjaku, evidencijski broj nabave: 21/21, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu
ponude.
Sukladno članku 12. stavku 1. točke a) i b) prvog podstavka Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od
200.000,00 kuna za robu i usluge i manju od 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a, Naručitelj
nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/20.).
Naziv javnog naručitelja:
Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351.
Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:
Predmet nabave je izvođenje elektroinstalaterskih radova i instalacija vatrodojavnog sustava na
zgradi dječjeg vrtića u Krnjaku, sukladno priloženom Troškovniku.
Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00 kn bez PDV-a.
Evidencijski broj nabave: 21/21.
Kriterij za odabir ponude: najniža cijena, uz obvezu ispunjenja svih traženih uvjeta i zahtjeva.
Način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o izvođenju radova i nabavi robe.
Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
Mjesto izvršenja: Općina Krnjak, naselje Krnjak, sukladno priloženom Troškovniku.
Rok izvršenja: 30 dana od dana potpisa ugovora.

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, te cijena ponude sa PDV-om.
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene
ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene
ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom.
Ponuditelj mora u troškovniku nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to određeno u
ponudbenom troškovniku.
Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja:
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:
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) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje
mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za
trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347.
(primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256.
(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286.
(utaja poreza i drugih davanja) 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.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za
terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog
zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b
(novačenje i obuka za terorizam) 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.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) 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.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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 ove okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu. Izjavu
daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski
subjekt koji po zakonu zastupa. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
zaprimanja Poziva za dostavu ponude.
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).
Za potrebe utvrđivanja ove okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana zaprimanja Poziva za dostavu ponude, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, 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 starija od 30 dana računajući
od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponude, ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
ovoga stavka.
3) ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenta.
Dokazi o sposobnosti ponuditelja:
Kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti, ponuditelj mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski,
obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne
nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u
sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Uvjeti sposobnosti koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o načinu
uređenja njihovog međusobnog odnosa. Svaki gospodarski subjekt dužan je uz zajedničku ponudu
dostaviti dokaze o svojoj pravnoj i poslovnoj sposobnosti, a svi zajedno su dužni dokazati
(kumulativno) zajedničku sposobnost ostalih navedenih dokaza sposobnosti.
Dostavljanje dokumenata i provjera ponuditelja:
Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva za dokazivanje nepostojanja razloga isključenja
ponuditelja i dokazivanja sposobnosti ponuditelja, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj
preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja Obavijesti o odabiru
najpovoljnije ponude, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti
ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih
dokumenata.
JAMSTVA
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 5.000,00 kuna
(slovima: pettisuća kuna) koje vrijedi 120 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuditelj dostavlja
jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj
nabavi, odnosno
- nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 291. stavku 1. Zakona o
javnoj nabavi i
- odbijanja potpisivanja ugovora o izvršenju usluge.
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se bjanko zadužnica popunjena sukladno Pravilniku o
obliku i sadržaju bjanko zadužnice. Dostavlja se u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini
sastavni dio ponude. Bjanko zadužnica ne smije biti oštećena, a plastična folija u kojoj se mora
dostaviti označava se brojem stranice.
Ponuditelj može umjesto zadužnice kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u iznosu
od 5.000,00 kuna uplatom na IBAN Naručitelja HR26 2402006 1821600002, model HR68, poziv
na broj 7706 – OIB, svrha doznake: „Jamstvo za ozbiljnost ponude – elektroinstalaterski radovi,
vatrodojavni sustav za dječji vrtić“. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa
računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora o jednostavnoj nabavi:
Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno
izvršenje ugovora. Kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, te naknade moguće štete nastale
zbog neispunjenja obveza iz ugovora o javnoj nabavi, odabrani ponuditelj će dostaviti ovjerenu
bjanko zadužnicu (potvrđenu od strane javnog bilježnika), s naznakom iznosa do 10% vrijednosti
ugovora bez PDV-a sa rokom valjanosti do isteka roka na koji se predmetni ugovor sklapa,
sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12.,
82/17.). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora aktivirat će se za slučaj povrede ugovornih obveza.
Način izrade ponude:
Ponuda se izrađuje u izvorniku u jednom primjerku, u papirnatom obliku na način da čini cjelinu.
Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini
cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr.
jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili
utisnutim žigom).
Stranice ponude se označavaju brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj
stranica ponude kroz redni broj stranice.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati izvorne obrasce, troškovnik i ostale dokumente
osim ispravka vlastitog upisa teksta ili brojke.
Ponuda mora sadržavati:
- ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- dokumente i dokaze tražene u Pozivu za dostavu ponude.
Rok za dostavu ponude:
Rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2021. godine u 12,00 sati na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5,
47 242 Krnjak.
Otvaranje ponuda:
Otvaranje ponuda je javno.
Način dostave ponude:
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242
Krnjak - poštom preporučeno ili osobnom dostavom u prostorije protokola naručitelja. Na
omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja,
evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave: „Izvođenje elektroinstalaterskih radova i
instalacija vatrodojavnog sustava na zgradi dječjeg vrtića u Krnjaku“ i naznaka „ne otvaraj“.
Izmjena i dopuna ponude:
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.
Odredbe koje se odnose na podizvoditelje:
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili
više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji
namjerava dati u podugovor, te podatke o svim podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka,
sjedište, OIB i broj računa). Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za
izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi
su:
1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj
2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja
usluga
3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa)
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će
izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju.

Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelja za
onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak javnog naručitelja.
Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o načinu
uređenja njihovog međusobnog odnosa. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je
solidarna.
Svaki ponuditelj iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti dokaze kojima
dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja i dokaze o svojoj pravnoj i poslovnoj
sposobnosti, a svi zajedno su dužni dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalih
navedenih dokaza sposobnosti.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja
(naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu
PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i broj
faksa), kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji
je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj će poslije odabira od zajednice ponuditelja
zahtijevati dostavu određenog akta (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili
slično) iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude izvoditi svaki od članova zajednice ponuditelja.
Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.
Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 (trideset) dana od ispostave pojedinog računa na protokol
Naručitelja.
Obavijesti u vezi predmeta nabave
Kontakt osoba:
Sanja Mirilović, Jedinstveni upravni odjel Općine Krnjak, telefon: 047/745-168, e-pošta:
sanja@krnjak.hr
Obavijesti o rezultatima predmetne nabave:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave (odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju
postupka nabave) Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka
za dostavu ponuda.
Na odluku o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.
Prilog:
- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Izjava o nekažnjavanju
NAČELNIK
Perica Matijević

