Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“
Butina 2, 22243 Murter
OIB: 63763133364
Klasa: 406-01/14-10/3
Urbroj: 2182/1-15/5-01-14-1
Murter, 17. listopada 2014.
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Kornati pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti
za: Rekonstrukciju pješačke staze Kravljačica – Željkovac, te Vam upućujemo ovaj Poziv
za dostavu ponude.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDVa, odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi
postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
 Predmet nabave: Rekonstrukcija pješačke staze Kravljačica – Željkovac
 Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 70.000,00 kuna.
2. UVJETI NABAVE:
Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 način izvršenja: ugovor;
 rok izvršenja: u roku od 30 radnih dana od dana uvođenja u posao ;
 rok trajanja ugovora: 90 dana;
 rok valjanosti ponude: 60 dana;
 mjesto izvršenja: NP Kornati, otok Kornat , uvala Kravljačica, (sve sukladno
troškovniku);
 rok, način i uvjeti plaćanja: putem privremenih, odnosno okončane situacije; situacija
se ispostavlja na adresu Naručitelja: Javna ustanova Nacionalni park Kornati, Butina
2, 22243 Murter, s naznakom Rekonstrukcija pješačke staze Kravljačica –
Željkovac
 cijena 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, iznos PDV-a, te cijena ponude s PDV-om;
 kriterij za odabir ponude (uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva):
najniža cijena;

I. ISKLJUČENJE
1. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka 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 navedenih pod a) i b) gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka
postupka. (Obrazac 1)
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere 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 gospodarskog subjekta zatražiti
izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako naručitelj ne bude u mogućnosti pribaviti potvrdu nadležnog tijela, radi provjere
navedenih okolnosti naručitelj može od 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, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene
evidencije, 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 čiji 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. ili oni ne obuhvaćaju sva navedena kaznena djela.
2. Plaćene dospjele obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Javni naručitelj obvezan je isključiti ponuditelja iz postupka 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 dokazivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana
računajući od dana početka postupka, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju duga, 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 porezne uprave o stanju duga.
3. Lažni podaci
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata koji su dio ponude na ovo nadmetanje.
II. DOKAZI SPOSOBNOSTI
1. Pravna i poslovna sposobnost
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta ponuditelja. 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 bit starija od tri (3) mjeseca računajući
od dana početka postupka.
2. Tehnička i stručna sposobnost
Ponuditelj mora dostaviti Izjavu da raspolaže strojevima i osobama koje posjeduju
strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za uslugu koja se nabavlja.
III. JAMSTVA
a) Ponuditelj je obvezan dostaviti Izjavu o pravovremenom dostavljanju jamstva za
uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ponuditelj je dužan u
roku od osam (8) dana od dana zaključivanja ugovora Naručitelju uručiti jamstvo za uredno

ispunjenje ugovora, i to bankarsku garanciju „bez prigovora“ na iznos od 10% (deset posto)
od bruto ugovorene cijene (uključivo PDV).
Ovo jamstvo dostavlja se za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo mora biti bez
prigovora i neopozivo, s trajanjem od trideset (30) dana dužim od ugovorenog roka, s
ovlaštenjem Naručitelja za honoriranje na prvi poziv, te s pokrićem svih aktivnosti,
zakašnjenja, pasivnosti izvoditelja, njegovog jednostranog raskida ugovora, nastajanja štete za
Naručitelja zbog kašnjenja ili drugog razloga.
b) Ponuditelj je obvezan dostaviti Izjavu o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:







popunjeni ponudbeni list
dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
dokaze sposobnosti
tražene izjave
popunjen i ovjeren Troškovnik
sadržaj ponude.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu koji je sastavni dio 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.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
 rok za dostavu ponude: devet (9) dana od dana objave poziva na web stranici
Naručitelja : http://www.kornati.hr, odnosno do 29. 10. 2014.g. do 13,00 sati.
 način dostave ponude: osobno ili poštom
 mjesto dostave ponude: Javna ustanova Nacionalni park Kornati, Butina 2, 22243
Murter s naznakom Rekonstrukcija pješačke staze Kravljačica – Željkovac
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovog Poziva.
Otvaranje ponuda neće biti javno, a obavit će se na adresi Naručitelja i održati će se dana 29.
10. 2014.g. u 13,00 sati.
5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: Mile Rameša
Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
S poštovanjem,
Ravnatelj Javne ustanove
Nacionalni park Kornati
Robert Bobinac, dr.vet.med

