DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
METKOVIĆ,ANTE STARČEVIĆA 12
Urbroj:02-115
Metković,13.02.2017.

Obrazac 3

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
(bagatelna nabava )
Sukladno čl.18.,stavku 3 Zakona o javnoj nabavi(„Narodne novine“br.90/11,83/13,143/13)za godišnju
procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00(500.000,00)kuna bez PDV-a(tzv.bagatelnu
nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.
1. PODACI O NARUČITELJU:
Dom zdravlja Metković
Ante Starčevića 12
203500 Metković
Matični broj:3438392
OIB:61379095102
Broj telefona:020/681 644
Broj telefaksa:020/680 188
Internetska adresa:htp://www.dom-zdravlja-metkovic.hr
Adresa elektroničke pošte:milenaekonomat@gmail.com
2. KONTAKT OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:
- Milena Tadić ,farm.tehn.
- mob. 0915446513
-e-mail:milenaekonomat@gmail.com
3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:7/2017
4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:152.000,00kn/bez PDV-a.
5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.
Kriterij za odabir najpovoljnije nabave je najniža cijena,uz obvezu ispunjavanja tehničkih
specifikacija,uvjeta i zahtjeva u vezi s predmetom nabave.

6.OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je:Roba sukladno Troškovniku(obrazac 3a) iz dijela II ovoga Poziva.
Opis predmeta nabave:Električna energija-opskrba za potrebe Doma zdravlja Metković. /CPV:
09310000-5.
Količine predmeta nabave navedene u Troškovniku(obrazac 3a) su okvirne ,tako da ukupno plaćanje
bez PDV-a na temelju sklopljenog ugovora može biti veće ili manje od vrijednosti ugovora,sukladno
stvarnoj potrošnji,ali ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

7.MJESTO IZVRŠENJA:Dom zdravlja Metković,Ante Starčevića 12,20350 Metković;Zdravstvena
stanica Opuzen,Zagrebačka 3,20355 Opuzen.

8.UVJETI NABAVE:
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
-Način izvršenja:narudžbenica/ugovor;jednokratno/sukcesivno;
-Rok izvršenja: od 01.03.2017.
-Rok trajanja ugovora:12 mjeseci
-Rok valjanosti ponude:90 dana
-Mjesto izvršenja:Dom zdravlja Metković,Ante Starčevića 12,20350 Metković;Zdravstvena stanica
Opuzen,Zagrebačka 3,20355 Opuzen
-Rok,način i uvjeti plaćanja:Ponuditelj će naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko
razdoblje koje iznosi 30 +/- 3 dana.Ponuditelj će izdavati račune za obračunska mjerna mjesta sa
specifikacijom potrošnje,te u skladu s podacima o obračunskim mjernim mjestima,a račune
ispostavljati
na adresu naručitelja:Dom zdravlja Metković,Ante Starčevića 12,20350
Metković.Plaćanje će se vršiti u roku 30 dana od dana izdavanja računa na žiro račun ponuditelja.
-Cijenu ponude je: potrebno prikazati na način da se iskaže redom;cijena ponude bez PDV-a,iznos
PDV-a,cijena ponude s PDV-om(cijena se izražava u kunama i piše se brojkama). U cijenu ponude bez
PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti ponuditelja.
Ponuđene jedinične cijene za vrijeme trajanja ugovora su fiksne i nepromjenjive.Isključeno je
plaćanje predujma.
9. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (obrazac 3a,ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi
10.ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
1.Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti Ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost.
1.1. Ponuditelj mora dokazati upis u sudski ,obrtni,strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom koji se prilaže u neovjerenoj preslici,a ako se oni
ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta,isti može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne
nabave.
1.2.Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je
gospodarskom subjektu izdala Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija-HERA,neovjerena preslika.
11.RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA.
2.Obvezni razlozi isključenja Ponuditelja i dokumenti koje Ponuditelji moraju dostaviti i na temelju
kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje.
Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka bagatelne nabave:

2.1 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.),primanju 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(članak224.),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.),(članak 338.),zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti (članak 338.),protuzakonito posredovanje (članak 343.),primanje mita(članak
347.),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.)
U svrhu dokazivanja okolnosti iz st.67 st.1 ZJN(NN 90/11,83/13,143/13) gospodarski subjekt dostavlja
izjavu.Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za
gospodarski subjekt.Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka
bagatelne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka bagatelne nabave radi provjere naprijed navedenih okolnosti od
tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg Ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje Ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde
o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz čl.67 stavka 4.,radi provjere okolnosti iz čl.67 stavka
1.,točke 1. javni naručitelj može od Natjecatelja ili Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku
dostavi važeći:
1.dokument tijela nadležnog za vođenje 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,ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga
stavka,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 čija
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. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga
članka.

2.2. 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).
U svrhu dokazivanja okolnosti iz st.67 st.2 ZJN(NN 90/11,83/13,143/13)potrebno je priložiti:
-potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili
-važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako
se ne izdaje potvrda Porezne uprave ili
-izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ako se u državi sjedišta gospodarskog
subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument.
Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka bagatelne
nabave i prilažu se u neovjerenoj preslici,osim Izjave koja mora biti ovjerena od strane javnog
bilježnika.
2.3.ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno ovom odjeljku Zakona.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama
gospodarskih subjekata Naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima zbog dobivanja informacija
o situaciji gospodarskih subjekata.Naručitelj će prije sklapanja ugovora provesti provjeru Ponuditelja.

12. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku (obrazac 3a)iz dijela II. 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.
Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa Naručitelja,
- evidencijski broj nabave,
- naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi,
- naznaka »ne otvaraj«,
- na poleđini: naziv i adresa Ponuditelja
13. ROK ZA DOSTAVU PONUDE:
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: 20.02.2017. do 12 sati.(bez obzira na način dostave ponuda mora biti
zaprimljena kod Naručitelja do navedenog datuma).
- način dostave ponude: (osobno, poštom.)
- mjesto dostave ponude:Dom zdravlja Metković,Ante Starčevića 12,služba nabave.

14. MJESTO, VRIJEME I DATUM OTVARANJA PONUDA, TE NAČIN OTVARANJA PONUDA:
Ured ravnatelja;12.00 sati;20.02.2017.
(Naručitelj neće javno otvarati ponude).

15. OSTALO:
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti Ponuditelju u
roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
RAVNATELJ:
mr.Mihovil Štimac,dipl.oec.

