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1. OPĆI PODACI: 

 
1.1. Opći podaci o naručitelju: 

Gradsko komunalno društvo „DOBRA“ d.o.o., 51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 
MB: 2225662 
OIB: 03477896677 
Broj telefona: 051/761-144 
Broj telefaksa: 051/761-246 
Internetska adresa: www.gkd-dobra.hr 

 
1.2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: 

Denis Bralić, dipl.ing.građ. 
Voditelj Službe općih poslova 

       Broj telefona: 051/761-144 
  Broj telefaksa: 051/761-246 
  Adresa elektronske pošte: komunalno@gkd-dobra.hr 
 

1.3. Vrsta postupka nabave: Bagatelna nabava 
 

1.4. Procijenjena vrijednost nabave: 
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 
150.000,00 kn 

 
1.5. Mjesto izvršenja usluge: 

Područje Grada Bakra. 
 

1.6. Dan objave na internetskim stranica GKD DOBRA d.o.o.:31.03.2015. 
 

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE: 

2.1. Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave je najam građevinskih strojeva s rukovateljem.    

 
2.2. Način izvršenja: ugovor o pružanju usluge 

 
2.3. Rok izvršenja usluge i trajanje ugovora: 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora 

 
 

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 
3.1. 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.), 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt u ponudi 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 javne nabave. 

http://www.gkd-dobra.hr/
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3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je 
sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje 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 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. ovoga stavka ili jednakovrijedni 
dokument iz točke 2. 

3.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata  

4. OSTALI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA 

4.1. ako je nad njime 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 propisima 
države sjedišta gospodarskog subjekta, 

4.2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije 
po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s 
vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. i 4.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 
Izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta danu ispred bilježnika ili izjavu s ovjerenim 
potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 

5. JAMSTVA 

5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt dostavlja u iznosu 10.000,00 kn u obliku bjanko zadužnice ponuditelja, 
važeću na rok opcije ponude koju će naručitelj zadržati i naplatiti u slučaju: 
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njene valjanosti, 
- dostavljanja neistinitih podataka ponudi, 

- odbijanja potpisivanja ugovora, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.  

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude. 
Naručitelj zadržava pravo tražiti od ponuditelja produženje valjanosti ponude te ako ponuditelj to odbije, zadržava pravo na 
naplatu jamstva za ozbiljnost ponude. 
 
5.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Odabrani ponuditelj mora dostaviti Naručitelju, po obostranom potpisu ugovora, ovjerenu bjanko zadužnicu ponuditelja na 
iznos 10.000,00 kuna, kao instrument jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 
Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u 
dokumentaciji za nadmetanje, naručitelj će ponovno vršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir 
ponudu odabranog ponuditelja te donijeti novu odluku o odabiru ili poništiti postupak nabave. 

 

6. UVJETI SPOSOBNOSTI 

Gospodarski subjekti moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost. U tu svrhu moraju 
dostaviti slijedeću dokumentaciju: 
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6.1. Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje 
sposobnost) 
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja koji je u 
vezi s  predmetom nabave  (pravna i poslovna  sposobnost iz članka 70. Zakona o javnoj nabavi). 
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 biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.  
Za potrebe dokazivanja sposobnosti iz točke 4.1.1. ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja izvod iz sudskog, 
obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra. Izvod  ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka 
javne nabave.  
 
6.2. Tehnička i stručna sposobnost 
6.2.1. Izjavu gospodarskog subjekta da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo 
potrebno za izvršenje ugovora;  
6.2.2. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je razvidno kojim građevinskim strojevima i kojom tehničkom opremom gospodarski 
subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora.  
     

7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 
      

 Ponudbeni list ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja ) 

 Troškovnik ( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja ) 

 Dokazi  

 Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora 

 Izjava o nekažnjavanju 
 

8. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i Troškovniku. 
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave. 
 
Ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici.    
Rok za dostavu ponude: 15. 04. 2015. godine do 10,00 sati. 
Ponude se dostavljaju osobno ili  poštom s naznakom na omotnici „ Ponuda u postupku bagatelne nabave - najam građevinskih 
strojeva s rukovateljem – ne otvaraj“, BV 4/15“ 
Mjesto dostave ponude: adresa naručitelja. 
 

9. OSTALE UPUTE O PONUDI 

 Rok valjanosti ponude: 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako istekne rok valjanosti ponude, 
naručitelj će od ponuditelja tražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom 
produženom roku. U svrhu dostave pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te dostave 
jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude, naručitelj će ponuditelju dati primjereni 
rok. 

 Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se obavlja sukladno dostavljenim računima za stvarno obavljene usluge, u 

roku od 30 dana od dana dostave računa Naručitelju. 

Sastavni dio računa su radni nalozi za stroj koji moraju sadržavati najmanje: podatke o izvoditelju, podatke o naručitelju, datum, 
naziv i vrstu stroja, registarsku oznaku stroja ukoliko je stroj registriran, mjesto izvršenja usluge, sate rada stroja, jediničnu cijenu 
stroja, ovjeru isporučitelja usluge i ovjeru primatelja usluge.  
Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su. 

 Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude 
potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa 
PDV-om. 

 Kriterij za odabir ponude: najniža cijena 

 Otvaranje ponuda: otvaranje ponuda ne provodi se javno 

 Obavijest o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju 
u primjerenom roku. 
        Direktor: 

                                                                                                      ________________________________ 

                                                                                                              ( ime i prezime, potpis ) 


