OBRAZAC 1.
Općina Primošten - OIB: 16878804200
Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten
Tel: 022 / 571-900
Fax: 022 / 571- 902
www.primosten.hr /BAGATELNA NABAVA/
e-mail: info@primosten.hr
ZAHTJEV
za pripremu i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna a manje od 500.000,00 kuna
BAG NAB – 26/14
1. Naziv predmeta nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“
2. Procijenjena vrijednost: 210.000,00 kuna plus iznos PDV-a
3. Osigurana sredstva (s PDV-om): sredstva osigurana sukladno Sporazumu,o
zajedničkom financiranju za 2014. godinu, Klasa: 934-04/14-02/01; Ur.broj:
2182/02-02-14-1 od dana 05. ožujka 2014. godine iz Proračuna Šibensko kninske
županije u iznosu od 100.000,00 kuna a preostalim dijelom iz Proračun Općine
Primošten
4. Rok početka i završetka radova:
Početak radova odmah po sklapanju Ugovora o izvođenju sanacije šetnice a
završetak sukladno dogovoru u roku od 30 kalendarskih dana
5. Planirano trajanje ugovora: 60 dana
6. Mjesto izvršenja ugovora- poluotok „Velika Raduča“ u Primoštenu
7. Dinamika - izvođenja radova/- isporuke roba/
-pružanja usluga:
Najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana sukladno uputi Naručitelja
8. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje premeta nabave iz točke 1. ovog Poziva vrši se na račun odabranog
ponuditelja najkasnije u roku od 60 dana od dana ispostavljenog računa za
izvršene predmetne radove.
Ako Ponuditelj dio ugovora daje u podugovor tada će predmet nabave isporučiti
podizvoditelj sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“
91/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Ponuditelj mora svom računu priložiti račune svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
9. Opis predmeta nabave tehničke specifikacije:
Predmetna nabava sanacije šetnice sastoji se od dva dijela:
A.Građevinskih radova sanacije šetnice sastoje se od:
1./ pripremnih radova
2./ zemljanih radova,
3./ nogostupne konstrukcije i
4./ kamenarskih radova te
B. Urbane opreme / koševi klupe i rasvjetna tijela/ uključujući uzgredne radove
10. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i
količini: sukladno točci 9.ovog zahtjeva
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

OBRAZAC 2.
Na temelju članka 8. stavka 1.Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i članka 45.
Statuta Općine Primošten („Službenog vjesnika Općine Primošten3/13 i 5/13) Načelnik
Općine Primošten, donosi:

ODLUKU
o početku postupka nabave
bagatelne vrijednosti

1. Naručitelj:
Općina Primošten - Općinski Načelnik
Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten
OIB: 16878804200
2. Predmet nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“

EV-BAG NAB - 26/14

3. Procijenjena vrijednost nabave:
210.000,00 kuna / uvećano za iznos PDV-a/
4. Ovlašteni predstavnici naručitelja:
- Stipe Petrina
- Dijana Rinčić dipl. iur.
- Iris Ukić Kotarac dipl. iur.
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

OBRAZAC 3.
Općina Primošten - OIB: 16878804200
Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten
Tel: 022 / 571-900
Fax: 022 / 571- 902
www.primosten.hr /BAGATELNA NABAVA/
e-mail: info@primosten.hr
Primošten, 11. studeni 2014. godine

GOSPODARSKI SUBJEKT
(naziv, sjedište,OIB)
-SVIMAPOZIV NA DOSTAVU PONUDE
EV-BAG NAB - 26/2014
Naručitelj Općina Primošten upućuje dana 22. rujna 2014. godine Poziv na dostavu ponuda
sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 91/11, 43/13 i
143/13) za procijenjenu vrijednost nabave za usluge manje od 500.000,00 kuna a veće od
70.000,00 kuna za tzv. „bagatelnu nabavu“ ,Naručitelj nije obvezan provoditi postupke
javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je: SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“
Sukladno Troškovniku iz dijela II ovog Poziva.
Opis predmeta nabave:
Radovi sanacije šetnice sastoje se od dvije cjeline radova
A/ GRAĐEVINSKIH RADOVA koji se nadalje sastoje od :
1./ pripremnih radova
2./ zemljanih radova,
3./ nogostupne konstrukcije i
4./ kamenarskih radova te
B/ OPREME ŠETNICE
1./ urbane opreme / koševi klupe i rasvjetna tijela/
u svezi s pobrojanom opremom uzgredni zemljani, betonski i obrtnički radovi.

-

Procijenjena vrijednost nabave: 210.000,00 kuna
Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se
na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost
sukladno članku 18. stavku 4. Zakona o javnoj
nabavi „NN“ 91/11, 83/13, 143/13 i 13/14-USRH.
2.UVJETI NABAVE
Vaša Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
način izvršenja: radova: osigurava Izvođač radova
rok izvršenja: 30 kalendarskih dana
rok trajanja ugovora: 60 dana
rok valjanosti ponude: 60 dana

-

mjesto izvršenja radova: U Primoštenu na šetnici na predjelu poluotoka „Velika
Raduča“.

- rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje ukupno ugovorene cijene iz članka 3.
Plaćanje premeta nabave iz točke 1. ovog Poziva vrši se na račun odabranog
ponuditelja u roku od 60 dana od dana ispostavljenog računa za. izvršene radove na
način reguliran ugovorom. Akontacije nema.

-

-

-

Ako Ponuditelj dio ugovora daje u podugovor tada će predmet nabave isporučiti
podizvoditelj sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 91/11,
83/13, 143/13 i 13/14-USRH). Ponuditelj mora svom računu priložiti račune svojih
podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, obavezno
naznaku „račun za predmet nabave„SANACIJA ŠETNICE U PRIMOŠTENU“i
pozvati se na Klasu ug.
iznos ponude: u koju cijenu se uračunavaju svi troškovi i popusti ponuditelja a
prikazati cijenu na način da se prvo treba prikazati cijena bez PDV-a, iznos PDV-a pa
ukupni iznos cijene s PDV-om.
kriterij za odabir ponude : uz obavezu ispunjena svih naprijed navedenih uvjeta i
zahtjeva): najniža cijena
dokazi sposobnosti / ako je primjenjivo/: da
ostalo: /jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima i sl/:ne
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/:
UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITLJA TE DOKUMENTI
KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu. Ponuditelji moraju dokazati
pravnu i poslovnu sposobnost kako slijedi:

3.1.Pravna i poslovna sposobnost Ponuditelja
( uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost)
3.1.1.Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta Ponuditelja koji je u vezi s predmetom
nabave (sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“ broj
90/11, 83/13 i 143/13)).
Upis u registar dokazuj se odgovarajućim izvodom ako se oni ne izdaju u državi
sjedišta Ponuditelja , Ponuditelj 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.
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 osobe ovlaštene za

zastupanje 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: (datum i sat): 17. studenog 2014. godine do 14;00 sati
način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)
mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva
Mjesto, vrijeme, datum otvaranja ponuda i način otvaranja ponuda:
17. studenog 2014.2014. godine u 14,00 sati
5.OSTALO
Obavijesti u svezi predmeta nabave : / kontakt osoba/
Za sva pitanja vezana uz proceduru i predmet bagatelne nabave, osoba za kontakt je
Gđa. Dijana Rinčić, dipl. iur. Savjetnik Tajnik Općine Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten, tel: 022/ 571-905; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe
kontakt/; e-mail: dijana.rincic@primosten.hr
Obavijest o rezultatima : Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će
dostaviti ponuditelju u roku od tri dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OBRAZAC 4.

PONUDBENI LIST
EV-BAG 26//14
NARUČITELJ:
Općina Primošten - OIB: 16878804200
Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten
Tel: 022 / 571-900
Fax: 022 / 571- 902
www.primosten.hr /BAGATELNA NABAVA/
e-mail: info@primosten.hr
Predmet nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“
Odgovorna osoba Naručitelja : zakonski zastupnik Općine Primošten Načelnik Stipe Petrina
/ naprijed pobrojano popunjava Naručitelj/
PONUDITELJ:
Naziv ponuditelja:…………………………………………………………………......
sjedište, adresa:…………………………………………………………………….
OIB, :……………………………………………………………………………….
Poslovni / žiro račun/
Broj računa /IBAN/ ,
BIC(SWIFT)i/ili naziv poslovne banke
……………………………………………………………………………………….
navod da li ponuditelj u sustavu PDV-a), zaokružiti:

DA

NE

Adresa za dostavu pošte:………………………………………………………………………
Kontakt osoba za pojašnjenje ponude:…………………………………………….
telefon:………………………………..
faks:…………………………………..
e-pošta:……………………………….
PONUDA:
Broj ponude:…………………………
Datum ponude:………………………

Cijena ponude, bez PDV-a:………………………………………………………………….

(slovima: ………………………………………………………………………………………)
Iznos PDV-a (25%): ………………………………………………………………………….
(slovima: ………………………………………………………………………………………)
Ukupna cijena ponude sa PDV-om :…………………………………………………………
(slovima: ………………………………………………………………………………………)

NAPOMENA:
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, 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.

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim uvjetima i odredbama iz dokumentacije predmetne
bagatelne nabave, te da iste u cijelosti prihvaćamo.

U _______________ dana ________________godine

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

OBRAZAC 3a.
Općina Primošten - OIB: 16878804200
Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten
Tel: 022 / 571-900
Fax: 022 / 571- 902
www.primosten.hr /BAGATELNA NABAVA/
e-mail: info@primosten.hr

TROŠKOVNIK
/ u privitku /

Predmet nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO „VELIKE RADUČE“
EV-BAG 26//14

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan
nuditi odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavane ili
korigiranje zadane stavke Troškovnika

Cijena ponude, bez PDV-a:………………………………………………………………….
(slovima: ………………………………………………………………………………………)
Iznos PDV-a (25%): ………………………………………………………………………….
(slovima: ………………………………………………………………………………………)
Ukupna cijena ponude sa PDV-om :…………………………………………………………
(slovima: ………………………………………………………………………………………)
s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom,ukupnom cijenom stavki
bez PDV-a, iznos PDV-a te ukupnom cijenom sa PDV-om
________________________________________
(ime, prezime, potpis o ovjera
ovlaštene osobe ponuditelja)

