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Gospodarskim subjektima    

             -SVIMA- 
 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

 
Naručitelj Općina Vrpolje upućuje Poziv na dostavu ponuda.  
Sukladno čl.18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14) 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. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave: Izgradnja parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima sukladno Troškovniku 

iz dijela II. ovog Poziva. 

Opis predmeta nabave: Sukladno troškovniku. 

Procijenjena vrijednost nabave: 220.000,00 kuna. 

 
2. UVJETI NABAVE 

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

- način izvršenja: ugovor, 

- rok izvršenja / trajanja ugovora: 60 dana. Po završetku predmeta nabave izraditi će se i 

potpisati Zapisnik o primopredaji,  
- rok valjanosti ponude: 60 dana, 

- mjesto izvršenja: Općina Vrpolje,  

- rok, način i uvjeti plaćanja: Situacija se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Vrpolje, s 

naznakom "Situacija za predmet nabave: Izgradnja parka i dječjeg igrališta u 

Čajkovcima",   
- 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, cijena ponude s PDV-om,   
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): 

najniža cijena,   
- dokazi sposobnosti:  

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog 

subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom a ako se oni ne 

izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s 

ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca 

računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama. 



- ostalo:  

- Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku Bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kuna, 

sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju Bjanko zadužnice („NN“, br. 115/12). 

Bjanko zadužnica se ne smije bušiti radi uvezivanja nego se stavlja u posebnu omotnicu koja 

se osigurava naljepnicom sa pečatom ili jamstvenikom.   

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (u prilogu ovog Poziva) – odabrani 

Ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora priložiti jamstvo za uredno izvršenje obveza iz 

ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini od 10% vrijednosti sklopljenog ugovora.   

- Dokaz da je sva oprema namijenjena za ugradnju na dječje igralište izrađena u skladu s 

normama HRN EN 1176-1:2008 i HRN EN 1176-3:2008. 

 
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 

Ponuda treba sadržavati: 

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)   
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)  

- Dokazi (traženi dokumenti)   
- Jamstva   
 
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE  
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku 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. 

 

Molimo da Vašu ponudu dostavite: 

- rok za dostavu ponude:  ponedjeljak, 20. srpnja 2015. u 11:00 sati. 

- način dostave ponude: Osobno ili poštom.  

- mjesto dostave ponude: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje. 

 
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: 

Otvaranje ponuda je javno i održati će se ponedjeljak, 20. srpnja 2015. s početkom u 11:00 

sati u velikoj vijećnici Općine Vrpolje.  

 
5. OSTALO 

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Željko Lukačević.  
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti 
ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 
 

S poštovanjem, 

 

 

     OPĆINA VRPOLJE 

OPĆINSKA NAČELNICA 

          Ankica Zmaić 

   

    


