REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa:325-01/17-01/06
Ur. broj:2155/03-17-03-01
Šestanovac;14.02.2017. god.

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku jednostavne nabave za ustupanje
radova na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac.
Općina Šestanovac
Dr.Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac,
Tel/fax: +385 (0)21 721 006
E-mail: info@opcina-sestanovac.hr, www.opcina-sestanovac.hr
PREDMET:Poziv na dostavu ponuda za radove na izgradnji mjesne vodoopskrbne
mreže na području Općine Šestanovac
I
Općina Šestanovac provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na
izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac.
-procijenjena vrijednost nabave iznosi je 499.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 623.750,00
kn (sa PDV-om),
- rok dostave ponuda iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ovog Poziva na adresu najmanje
tri gospodarska subjekta sukladno članku. 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave JEDNOSTAVNA NABAVA („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17),
-kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude koja udovoljava zahtjevu iz Poziva za
dostavu ponuda temeljem članka 7. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
(„Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17)
-po odabiru najpovoljnije ponude sa izabranim ponuđačem sklopiti će se ugovor, gdje je
ponuđač dužan ishoditi i predati Naručitelju, najkasnije u roku od 8(osam) dana od dana
potpisa Ugovora, bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti radova, zadužnica
naplativa na prvi poziv,bez prava prigovora/protesta. Neiskorišteno jamstvo biti će vraćeno
ponuditelju po uspješno izvršenoj primopredaji radova.
-uvjeti plaćanja: virmanski, u roku od 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja situacije
-početak radova: najkasnije u roku 8 (osam) kalendarskih dana po potpisivanju govora s
odabranim izvođačem

-rok izvršenja radova: najduže do 31.12.2017.godine
Slijedom gore navedenog, temeljem članku. 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave
jednostavna nabava („Službeni glasnik Općine Šestanovac“, broj 01/17),Ovlašteni
predstavnici Općine Šestanovac u provođenju postupka jednostavne nabave ustupanja radova
na izgradnji mjesne vodoopskrbne mreže na području Općine Šestanovac upućuju Poziv na
dostavu ponuda.

U slučaju namjere sudjelovanja u postupku, zainteresirani ponuditelj mora dostaviti
ponudu koja mora sadržavati:
1. Ispunjeni obrazac ponude, sa svim traženim podacima, potpisan i pečaćen od
strane ovlaštene osobe (nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku,
2. Ispunjeni troškovnik po svim stavkama, sa ukupnim iznosom, sa i bez PDV-a
(nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku,
3. Izjavu o prihvaćanju uvjeta iz poziva (nalazi se u privitku uz objavu) u izvorniku
neovjerena,
4. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom
nabave.(preslika orginala ili preslika s internetskih stranica)
U slučaju potrebe, naručitelj može od strane ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika
ili ovjerenih preslika svih ili samo nekih od traženih dokumenata.
Ponuda koja ne sadrži sve potrebne elemente navedene u točkama 1.- 4. iz ovog
poziva, neće se uzeti u razmatranje.
Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Općini Šestanovac, Dr.Franje Tuđmana 75,21250
Šestanovac, (osobno, putem pošte ili putem e-maila)
Uvezana ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu Općina Šestanovac, Dr.Franje
Tuđmana 75,21250 Šestanovac, (osobno ili putem pošte) sa naznačenim nazivom i adresom
ponuditelja te nazivom predmeta nabave: „RADOVI NA IZGRADNJI MJESNE
VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC“ sa naznakom ''NE
OTVARAJ''.
Otvaranje ponuda naručitelj neće provoditi javno.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju (poštom, telefaksom ili e-mailom).

Ostali uvjeti, postupak, rokovi i zahtjevi jednostavne nabave temeljem ovog Poziva, odrediti
će se temeljem Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine
Šestanovac“, broj 01/17).

Kontakt osoba naručitelja:Asija Šošić dipl.iur. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Šestanovac - Voditelj predstavnika naručitelja, e-mail: info@opcina-sestanovac.hr,
Tel/fax: +385 (0)21 721 006 ili Mob +385 (0)99 210 0915.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA U POSTUPKU NABAVE
Jednostavne nabave
ZA USTUPANJE RADOVA NA IZGRADNJI
VODOOPSKRBNE MREŽE NA PODRUČJU OPĆINE ŠESTANOVAC

MJESNE
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