REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD UMAG-UMAGO
Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu
52470 Umag, G. Garibaldi 6, p.p. 101
-------REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI UMAG-UMAGO
Commissione tecnica per appalti semplici
52470 Umago, G. Garibaldi 6, c.p. 101
KLASA: 363-02/19-01/80
URBROJ: 2105/05-08/10-19-3
Umag,
20. ožujka 2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Provedba postupka jednostavne nabave za predmet:
Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta Lokvini-Kmeti-Šaini
Evidencijski broj nabave: 07-117/19

Poziv za prikupljanje ponuda objavljuje se u AGRONET sustavu i na službenim stranicama Grada Umaga
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1. NARUČITELJ:
Grad Umag-Umago, G. Garibaldi 6, 52470 Umag,
OIB: 84097228497
Internetska adresa: www.umag.hr
NAZIV UPRAVNOG ODJELA KOJI POKREĆE POSTUPAK:
Upravni odjel za izgradnju i održavanje
Broj telefaksa: 052/741559
Osoba zadužena za kontakt:
- Robert Lisjak, broj telefona: 052/702919, e-pošta: robert.lisjak@umag.hr
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u trenutku objave
poziva za dostavu ponuda:
1. VALLIS d.o.o. Umag, Ernesta Fumisa 8
2. MON GREGO d.o.o. Bale, Rovinjska 43
3. MON FORNO d.o.o. Bale, Rovinjska 43
4. MON FORNO TRI d.o.o. Bale, Rovinjska 43
5. MON FORNO PET d.o.o. Bale, Rovinjska 43
6. HELIOS GEA d.o.o. Bale, Rovinjska 43
7. SAN VITO d.o.o. Pazin, Šime Kurelića 20/7
8. „RINO“ Obrt za servisiranje, poljoprivredu i proizvodnju, vl. Rino Radin, Valentići 76,
Brtonigla
9. Obrt ECONOMATIC, vlasnik Marino Bassanese, Savudrijska 9, Umag
10. DE LONGO d.o.o. Umag, Savudrijska 9, Umag
11. HISTRIANORUM LAVI d.o.o. Umag, Savudrijska 9

2. OPIS PREDMETA NABAVE:
Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta Lokvini-Kmeti-Šaini.
Opis i oznaka grupa predmeta nabave:
GRUPA A - Izvođenje građevinskih i drugih radova izgradnje dječjeg igrališta „LokviniKmeti-Šaini“.
GRUPA B - Nabava i ugradnja opreme dječjeg igrališta „Lokvini-Kmeti-Šaini“.
Priroda i raspon radova za grupu A te priroda i količina robe za grupu B navedeni su u
troškovnicima.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
Ukupna procijenjena vrijednost svih grupa predmeta nabave je 168.230,00 kn.
Procijenjena vrijednost po grupama:
GRUPA A 121.700,00
GRUPA B 46.530,00
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije za predmet nabave specificirane su u troškovnicima koji se nalaze u
prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda i čine njezin sastavni dio.
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Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku niti dopisivati
stupce. Ponuđeni radovi i oprema moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa
predmeta nabave te specifikacije navedene u Troškovniku.
Ponuditelji u stavkama troškovnika za opremu trebaju napisati naziv i tip proizvoda kojeg
nude, te dostaviti kataloge ponuđene opreme i igrala u svrhu identifikacije opreme. Ponuditelj
dokazuje da tehnička obilježja ponuđene opreme odgovaraju uvjetima određenim u tehničkom
opisu.

3. UVJETI NABAVE
•
•
•
•

rok početka i završetka izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od sklapanja ugora;
mjesto izvršenja ugovora: k.č. 5870 k.o. Umag, naselje Kmeti;
rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
rok, način i uvjeti plaćanja: obavljeni poslovi obračunat će se nakon ovjere od strane
javnog naručitelja, a plaćat će se na temelju privremenih mjesečnih i okončane situacije
u roku od 60 dana od dana njihove ovjere.
• cijena ponude (odredba o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi
troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude, kao i jedinične cijene pojedinih stavki iz
troškovnika su nepromjenjive;
• kriterij odabira ponude: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom; ponude se ocjenjuju za
svaku grupu zasebno;
• dokazi sposobnosti:
- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: gospodarski subjekt mora dokazati upis u
sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se
izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u
državi članici njegova poslovnog nastana. Ovaj uvjet sposobnosti odnosi se na sve grupe
predmeta nabave.
-uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju za upravljanje dječjim igralištima. Ovaj uvjet
sposobnosti odnosi se na grupu B.
•

Jamstva:
1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (po grupama) za slučaj povrede
ugovornih obveza:
Odabrani ponuditelj dužan je pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi za pojedinu grupu
dostaviti jamstvo u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice; potvrđene kod javnog
bilježnika (solemnizirane), u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a, sa
podacima o dužniku (tvrtka ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i
prezime za fizičke osobe; sjedište, odnosno mjesto i adresa; OIB), te mjesto i datum
izdavanja zadužnice/bjanko zadužnice i potpis dužnika.
2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:
GRUPA A: Izvršitelj je dužan po primopredaji radova dostaviti zadužnicu ili bjanko
zadužnice u iznosu od 15.000,00 kuna sa upisanim podacima o dužniku (tvrtka ili
skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe odnosno ime i prezime za fizičke osobe; sjedište
odnosno mjesto i adresa; OIB) te mjesto i datum izdavanja zadužnice/bjanko zadužnice,
potpis dužnika; potvrđenu kod javnog bilježnika (solemniziranu).
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GRUPA B: Izvršitelj je dužan po primopredaji opreme dostaviti bjanko zadužnicu u
iznosu od 5.000,00 kuna sa upisanim podacima o dužniku (tvrtka ili skraćena tvrtka,
naziv za pravne osobe odnosno ime i prezime za fizičke osobe; sjedište odnosno mjesto
i adresa; OIB) te mjesto i datum izdavanja bjanko zadužnice, potpis dužnika; potvrđenu
kod javnog bilježnika (solemniziranu).
Ponuditelj može dostaviti zbirno jamstvo za sve grupe za koje podnosi ponude.
Neovisno o sredstvu jamstva koje je javni naručitelj odredio, gospodarski subjekt može dati
novčani polog u traženom iznosu.

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:
Ponuda treba sadržavati:
• ponudbeni list
• troškovnik
• prijedlog ugovora
• dokaze sposobnosti
• kataloge (za grupu B)
Ponuditelj u Troškovnik obvezno unosi jedinične cijene koje se izražavaju u HRK (hrvatske
kune) i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki
Troškovnika. Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude bez PDV-a.
Ponuditelj je dužan ispuniti troškovnik u cijelosti, sve stavke troškovnika. Jedinične cijene
svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.
5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:
Ponuditelj može podnijeti ponuda za jednu ili obje grupe.
Ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.
Obje grupe mogu biti dodijeljene istom ponuditelju.
Ponuditelji učitavaju ponude na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr odabirom AGRONET aplikacije u kojoj je
naručitelj objavio poziv za prikupljanje ponuda u „Portal ponuda“ (mjera 7.4.1. Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu).
Elektroničkom nabavom omogućuje se svim gospodarskim subjektima da bez ikakvih
troškova sudjeluju u nabavi.
Ponudbeni list i Troškovnik je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe
ponuditelja te dostaviti zajedno s potpisanim prijedlogom ugovora. Naručitelj neće prihvatiti
ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na
dostavu ponude.

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Rok za dostavu ponude: 8.4.2019. godine do 13:00 sati; ponude pristigle nakon tog roka neće
se razmatrati.
Otvaranje ponuda nije javno.
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7. OSTALE ODREDBE
1. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu. Ako su neki od dijelova ponude traženih dokumentacijom o nabavi na nekom od
stranih jezika ponuditelj je dužan uz navedeni dokument na stranom jeziku dostaviti i prijevod
na hrvatski jezik navedenog dokumenta izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču. Prijevod
dokumenata izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču mora sadržavati i Potvrdu ovlaštenog
sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na
stranom jeziku. Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi koristiti pojedine izraze koji se smatraju
internacionalizmima. Ostale riječi ili navodi moraju biti na hrvatskom jeziku.
2. Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o
uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora
sadržavati podatke o svakom članu zajednice uz obveznu naznaku člana zajednice koji je
ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem te podatke o dijelu predmeta koji će izvršavati
pojedini član, količini, vrijednost i postotnom udjelu.
3. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je
u ponudi:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili
postotni udio),
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovratelja),
Navedeni podaci o podugovorateljima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Ako se dio ugovora daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj
neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema
podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili
situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o
javnoj nabavi.

Prilozi:
- obrasci ponudbenog lista
- troškovnici
- prijedlozi ugovora
- glavni projekt
- nacrtni dio
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