DJEĈJI VRTIĆ „BREGUNICA“
Ravnateljica
KLASA: 406-01/14-01/01
URBROJ: 2137-94-14-2
Novo Virje, 21. studenoga 2014.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj, Dječji vrtić „Bregunica“, OIB: 83581041481, upućuje Poziv na dostavu
ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11,
83/13, 143/13. i 13/14) za godišnju procjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a
za nabavu roba i usluga i 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova (tzv. bagatelnu
nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava opreme za dječje igralište Dječjeg vrtića „Bregunica“
sukladno Troškovniku iz privitka ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: nabava podrazumijeva nabavku i dostavu igrala za vanjsko
dječje igralište Dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje koje je namijenjeno dobi djece od 1 – 6
godina.
Procijenjena vrijednost nabave:
95.000,00 kuna bez PDV-a.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: putem ugovora,
- rok izvršenja: 31. prosinca 2014.,
- rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude,
- mjesto izvršenja: Dječji vrtić „Bregunica“,
- rok, način i uvjeti plaćanja, račun se ispostavlja na adresu naručitelja:
Dječji vrtić „Bregunica“, Drenovica 6, Novo Virje, s naznakom: „Račun za
predmet nabave: Nabava opreme za dječje igralište Dječjeg vrtića Bregunica“.
Naručitelj će isporučitelju plaćati prema fakturi u roku od 30 dana od isporuke
robe,
- cijenu 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, cijena ponude s PDV-om ,
- kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i
zahtjeva) najniža cijena,
1

-

dokazi sposobnosti:

Pravna i poslovna sposobnost
Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta, iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje
djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se izvod ne izdaje u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela.
Izvod, drugi važeći jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od tri (3)
mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Financijska sposobnost
Ponuditelj mora dokazati solventnost koja se odnosi na glavni račun, a podrazumijeva
da nema blokadu računa u proteklih 6 mjeseci. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je
dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje
solventnost gospodarskog subjekta BON-2, SOL-2 ili slično. Dokaz ne smije biti stariji od 30
dana do dana slanja objave i mora biti ovjeren od strane bankarske ili druge financijske
institucije.
Tehnička i stručna sposobnost
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, ponuditelj je dužan dostaviti:
-

-

popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak nabave i
tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost
radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao
dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge
ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno
izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane
zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
certifikate i ateste
 ponuditelj mora dokazati da igrala za dječje igralište koje nudi ispunjavaju
standarde u pogledu sigurnosti korištenja i sadrži najmanje sljedeće ateste i
certifikate:
- EN ISO 9001 : 2008 – certifikat o razvitku, kvaliteti proizvodnje
- EN ISO 14001 : 2004 – certifikat o kvalitetno razrađenom sustavu
upravljanja okolišom
- FSC – Certifikat o primjeni sustava kontrole i očuvanja šuma
-RAL – atest o kvalitetnoj impregnaciji drveta
-TUV – certifikat kvalitete i sigurnosti za svko pojedino igralo
-EMAS – Upravljanje okolišom
-Financijska polica osiguranja proizvođača
Sva igrala za djeĉje igralište moraju biti izraĊena po europskim
standardima o sigurnosti HRN EN 1176/77
- HRN EN 1176-12008 – Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
1 dio: opći sigurnosni zahtjevi ispitne metode (EN 1176:2008)
-HRN EN 1176-2:2008 - Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
2 dio: dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za njihaljke (EN 1176-3:2008)
-HRN EN 1176-3:2008 – Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
3 dio: dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za tobogane (EN 1176-3:2008)
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-HRN EN 1176-4:2008 – Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
4 dio: dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za njihaljke (EN 1176-3:2008)
- HRN EN 1176-5:2008 – Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
5 dio: dodatni posebni zahtjevi za vrtuljke (EN 1176-5:2008)
-HRN EN 1176-6:2008 – Oprema za dječje igralište i igrališna površina –
6 dio: dodatni posebni zahtjevi za ljuljačke (EN 1176-6:2008)
-HRN EN 1176-11:2008 – Oprema za igralište i igrališna površina –
7 dio: Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu (EN 11767:2008)
Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva za dokazivanje sposobnosti, ponuditelji mogu
dostaviti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom
preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda, a prije donošenja Odluke o odabiru, naručitelj je obavezan
od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi, zatražiti dostavu
izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su zatraženi ovom Dokumentacijom, a
koja izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene
dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije i dužan ponovo dostavljati.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost
drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju,
gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse,
primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica
ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
3. RAZLOZI ISKLJUĈENJA PONUDITELJA
3.1. Obvezni razlozi iskljuĉenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj
dokazuje da ne postoje razlozi za iskljuĉenje
Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan isključiti
ponuditelja iz ovog postupka javne 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) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak
247.), primanje mita u gospodarsko poslovanju (članak 252.), davanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 53.), 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,
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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“ broj 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 navedenih okolnosti pod stavkom 1. podstavak a) i b)
gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba
po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri
mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
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 navedenih okolnosti pod stavkom 2. gospodarski subjekt u
ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
- 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 prethodno koja je navedena Potvrda 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 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 iz točke 1. ovog stavka ili
jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka.
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne
postoje razlozi isključenja i/ili kojima dokazuje sposobnost.
a) ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata
sukladno odredbama Zakona vezano za razloge isključenja gospodarskog subjekta.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost dostavljenih dokumenata ili izjava iz točke
3.1. naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o
situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem
u drugoj državi, naručitelja može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti pod točkom 3. utvrđuju se za sve
članove zajednice pojedinačno.
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3.2. Ostali razlozi iskljuĉenja ponuditelja
Naručitelj može isključiti ponuditelja iz ovog postupka nabave:
a) ako je nad njima otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja
osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je
obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalim
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
b) ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje
stečajnog postupka, ili postupka likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak
nadležnog suda za postavljanje osobe koja će s njime upravljati, ili postupak nagodbe
s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države
sjedišta gospodarskog subjekta;
c) ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s
obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta;
d) ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne
nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo
koji način.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti nepostojanja razloga isključenja pod točkom 3.2.a)i
3.2.b), gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je
izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka
nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti traženi pod
točkom 3.2.a), b) i c) ili ih nije moguće ishoditi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom
pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
početka postupka nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice pojedinačno dostavljaju
dokaze pod točkom 3.2.
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva za dokazivanje sposobnosti, ponuditelji
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Nakon rangiranja ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj je
obavezan od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o
nabavi, zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su
zatraženi ovom Dokumentacijom, a koja izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski
subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.
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4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
- Dokazi (traženi dokumenti).
5. NAĈINA DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, 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: najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva za dostavu
ponuda na službenoj web stranici Dječjeg vrtića „Bregunica“,
- način dostave ponude: (osobno, poštom),
- mjesto dostave ponude: Dječji vrtić „Bregunica“, Drenovica 6, Novo Virje.
Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
Djeĉji vrtić „Bregunica“, Drenovica 6, Novo Virje, 12. prosinca 2014. godine,
10:00 sati, otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Miroslav Lukanec, viši referent za pravne i
kadrovske poslove u Općini Novo Virje, tel. 048/810-089.
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj zadržava
pravo za poništenje postupka nabave bagatelne vrijednosti iz razloga propisnih odredbama
Zakona o javnoj nabavi.

RAVNATELJICA:
Željka Hrženjak
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