Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 10/17) i Odluke načelnika općine Biskupija o
pokretanju postupka jednostavne nabave Klasa:406-03/22-01/3, Urbroj:2182-17-02-22-01 od
26.travnja 2022.godine, objavljuje se
POZIV
za dostavu ponuda za Izgradnja dječjeg vrtića III. faza
1. Naručitelj:
a)Naziv:Općina Biskupija
b)Sjedište: Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300 Knin
c)Telefon/felefaks:022/660-332
d)OIB:43969776257
e)osoba za kontakt Goran Matijaš, tel/022/660332, 098/492386
2. Evidencijski broj nabave: Jn-26
3. Opis predmeta nabave, vrsta, opseg ili količina predmeta nabave
Poslovi koji su predmet ovog poziva obuhvaćaju:
-podopolagačke radove
-unutarnja stolarija,
-sanitarne kabibe i pregrade
-hidrantska oprema
-elektrooprema i rasvjeta
Opis, vrsta i količina predmeta nabave sastavni je dio dokumentacije za nabavu, odnosno
opisan je kroz troškovnik.
4. Procijenjena vrijednost nabave:
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi: 370.000,00 kn.
5. Podaci o obaveznom sadržaju ponude
Ponuda sadrži:
-popunjeni ponudbeni list,
-dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obavezni razlozi za isključenje,
-tražene dokaze sposobnosti,
-popunjen troškovnik.
Ponudbeni list sadrži:
-naziv i sjedište naručitelja,
-naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod da li je ponuditelj u sustavu
poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba
ponuditelja, broj telefona i faksa,
-predmet nabave,
-cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,
-iznos poreza na dodanu vrijednost,
-cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
-rok valjanosti ponude,
-datum i potpis ponuditelja.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući
naknadno vađenje i umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je
vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom, a
ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

6. Kriterij za odabir ponude:
Cijena kao kriterij za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude.
7. Razlozi isključenja ponuditelja ili natjecatelja
Obavezni razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj
ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje.
-Javni naručitelj obavezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne
nabave:
1. razlozi za isključenje iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov., br. 120/16),
2. ako nije ispunio obavezu plaćanja dospjelih poreznih obaveza i obaveza za mirovinsko
i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza,
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
-Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 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.
-Za potrebe dokazivanja okolnosti iz točke 2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi ili
zahtjevu za sudjelovanje dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili
jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne
smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje takov dokument, on može biti
zamijenjen 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 trgovačkog tijela u državi sjedišta gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka
javne nabave.
8. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata
Radi dokazivanja sposobnosti ponuditelja za preuzimanje ugovornih obveza
ponuditelji moraju dokazati svoju:
1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
2. financijsku sposobnost
3. tehničku i stručnu sposobnost.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
1. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države
sjedišta gospodarskog subjekta.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka
postupka javne nabave.
Financijska sposobnost
1. podatak o solventnosti SOL -2.
Tehnička i stručna sposobnost

1. popis ugovora o izvedenim radovima u posljednje 3 godine koji sadrži ili mu se
prilažu potvrde druge strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove. Te
potvrde moraju sadržavati vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova te
navod jesu li radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni,
1. obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog
kadra, a posebno osobe ili osoba odgovornih za izvođenje radova,
2. izjava o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na
raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.
9. Tražena jamstva
Odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti naručitelju prilikom potpisivanja ugovora,
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
10. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda
Ponuditelj će ponudu naručitelju dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Općina Biskupija
Orlić, Trg Ivana Meštrovića br. 2, 22300 Knin
najkasnije do 09.svibnja 2022. god. do 12,00 sati.
Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom
naručitelja, s naznakom nadmetanja na koje se odnosi, s naznakom « ne otvaraj « i
adresom ponuditelja.
Ponude će se otvarati dana 09.svibnja 2022. god. s početkom u 12,00 sati u
prostorijama naručitelja na adresi:
Općina Biskupija
Orlić , Trg Ivana Meštrovića br. 2, 22300 Knin
11. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je šezdeset (60) dana od dana otvaranja ponuda.
12. Rok završetka radova.
Rok završetka radova je 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.
13. Rok za donošenje odluke o odabiru.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 15 dana od dana otvaranja ponuda.
14. Preuzimanje dodatne dokumentacije
Dodatnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzetu u prostorijama
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija , Orlić, Trg I. Meštrovića br.2, 22300
Knin, radnim danom od 8 do 14 sati, za vrijeme trajanje javnog poziva.
Klasa:406-03/22-01/3
Urbroj:2182-17-02-22-02
Orlić, 26.travnja 2022.godine
Načelnik Općine
Milan Đurđević
Prilog:
- troškovnik

