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POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

 

Naručitelj Grad Vodice pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti za: „Nabava plina za potrebe 

grijanja i hlaĎenja sportske dvorane kod OŠ Vodice“, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu 

ponude. 

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za 

godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, 

odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke 

javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

 Predmet nabave: Nabava plina za potrebe grijanja i hlaĎenja sportske dvorane kod OŠ Vodice 

 Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 180.000,00 kuna za dvije godine (90.000,00 kuna 

za jednu godinu). 

 

2. UVJETI NABAVE: 

 Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

 način izvršenja: ugovor; 

 rok izvršenja: nakon potpisa Ugovora i završene primopredaje izvedenih strojarskih instalacija 

grijanja i hlaĎenja (predmet drugog natječaja) 

 rok trajanja ugovora: dvije (2) godine 

 rok valjanosti ponude: trideset (30) dana; 

 mjesto izvršenja: ''sportska dvorana kod OŠ Vodice'' 

 rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana primitka valjanog računa; račun se ispostavlja na 

adresu Naručitelja: GRAD VODICE, Ive Čače 8, 22 211 Vodice, s naznakom "Nabava plina za 

potrebe grijanja i hlaĎenja sportske dvorane kod OŠ Vodice"; 

 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 s PDV-om,  

 cijena UNP plina u ponudi: od dana 03.06.2015; 

 procijenjena godišnja količina plina: 15 000 kg; 

 kriterij za odabir ponude (uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža 

cijena; 

 ostalo: 
 

 



A.) ISKLJUČENJE I DOKAZI SPOSOBNOSTI:  

 

I. ISKLJUČENJE 
 

1. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja 

Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka ako je gospodarski subjekt ili osoba 

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuĎena 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 utvrĎivanja okolnosti navedenih pod a) i b) gospodarski subjekt u ponudi 

dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 

subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka 

postupka.  (Obrazac 1)  

 

Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere navedenih okolnosti od tijela 

nadležnog za voĎenje 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 naručitelj ne bude u mogućnosti pribaviti potvrdu nadležnog tijela, radi provjere navedenih 

okolnosti naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 

1. dokument tijela nadležnog za voĎenje 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 iz točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva navedena 

kaznena djela.         

 

 

 



2. Plaćene dospjele obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

 

Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka 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 dokazivanja navedene okolnosti 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, ili 

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, 

ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, 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 porezne uprave o stanju duga. 

 

3.  Laţni podaci 

 

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka ako je dostavio lažne podatke pri dostavi 

dokumenata koji su dio ponude na ovo nadmetanje.   

  

II. DOKAZI SPOSOBNOSTI 

 

1. Pravna i poslovna sposobnost 

 

- Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 

registar države sjedišta ponuditelja. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a 

ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom 

potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije bit starija od tri (3) mjeseca računajući 

od dana početka postupka. 

 

2. Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom (dozvola HERA-e) 

 

III. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI 

 

- Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo 

predmetni postupak i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži 

iznos,  datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.  

Ponuditelj s navedenom dokazom dokazuje da je u traženom razdoblju izvršio isporuke 

vrijednosti istog ili višeg iznosa od vrijednosti ponude ovog postupka, i to isporuke slične i 

usporedive veličine i složenosti predmetu nabave ovog postupka. Vrijednost naznačenog 

pokazatelja u potpunosti je odreĎena u skladu sa procijenjenom vrijednošću nabave u ovom 

postupku. Potvrde moraju sadržavati slijedeće podatke:  

 naziv i sjedište ugovornih strana  

 predmet ugovora  

 vrijednost isporučene robe 

 datum isporuke  

 navod o uredno izvršenoj isporuci robe. 

Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru 

istinitosti potvrde. 

- Dokaz o kvaliteti ponuĎenog plina za grijanje propan-butan. 

Ponuditelj je dužan dostavit dokaze o svojstvima, kvalitete i tehničkim karakteristikama robe 

koja se nudi, koji moraju odgovarati normi HRN ISO 4257. 



Isporučitelj plina je obavezan prilikom isporuke robe plina dostaviti Izjavu o suglasnosti 

goriva. Traženi dokaz se dostavlja u obliku Zapisnika o laboratorijskim analizama ovlaštenih-

akreditiranih laboratorija i drugih ovlaštenih osoba.  

 

IV. JAMSTVA I IZJAVE 

 

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (u prilogu ovog Poziva) - odabrani 

Ponuditelj je dužan u roku od osam (8) dana od sklapanja Ugovora priložiti jamstvo za uredno 

izvršenje obveza iz ugovora u obliku bankarske garancije „bez prigovora“  u visini od 10% 

vrijednosti sklopljenog ugovora (S PDV-om). 

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 

 popunjeni ponudbeni list 

 dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 

 dokaze sposobnosti 

 tražene Izjave 

 popunjen i ovjeren Troškovnik 

 sadržaj ponude. 

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je sastavni dio 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: deset (10) dana od dana objave poziva na web stranice Naručitelja, 

odnosno do 2. srpnja 2015. godine do 13,30 sati. 

 način dostave ponude: osobno ili poštom 

 mjesto dostave ponude: Grad Vodice, Ive Čače 8, 22 211 Vodice 

 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz 

ovog Poziva. 

 

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 2. srpnja 2015. godine u 13,30 sati u Gradskoj 

vijećnici Grada Vodica. 

 

5. OSTALO 

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Marko Lugović (tel.: 022/444-911, e-mail: marko@lugovic.com). 

Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u 

roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

 

 S poštovanjem, 

 

 

          GRADONAČELNICA 

Branka Juričev Martinčev, dipl.oec. 
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