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Naručitelj Općina Vrpolje upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 15. Zakona o 

javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manje 

od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kuna bez PDV-

a za radove (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave 

propisane Zakonom o javnoj nabavi. 

 

1. OPĆI PODACI I INFORMACIJE 

Naručitelj nije u sustavu PDV-a. 

 

Korisnik projekta Općina Vrpolje, zajedno s partnerima na projektu općinama Velika Kopanica 

i Sikirevci provodi projekt „S knjigom nismo sami“, UP.02.1.1.15.0082.  

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.  

Vrijednost projekta je 2.941.603,51 kn, a provodi se od 16.09.2021. u trajanju od 24 mjeseca.  

 

Prijavitelj projekta Općina Vrpolje u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne 

knjižnice „Hrvatska čitaonica Vrpolje“. Ovim projektom će se uvesti rad bibliokombija te novi 

kulturno-umjetnički programi i promidžbena kampanja, kojima će se na sudjelovanje u 

kulturnim aktivnostima potaknuti lokalne zajednice i stanovnici, razviti želja za čitanjem, 

znanjem i obrazovanjem, povećati socijalna uključenost, korištenje usluga narodne knjižnice te 

unaprijediti kvaliteta života stanovništva partnerskih općina. 

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU 

INTERESA  

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016), vezano uz 

odredbe članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) i 

sprječavanje sukoba interesa, a u slučaju ovog postupka nabave, ne postoje gospodarski subjekti 

s kojima Općina Vrpolje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume 

(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom 

ponuditelju). 

 

 

 

Naručitelj: Općina Vrpolje 

Adresa naručitelja: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje 

OIB: 23975357666 

IBAN: HR13 2340009 1851 4000 01 

Tel: +385 35 439 109 

Adresa elektroničke pošte: opcina.vrpolje@gmail.com 

Internetska adresa: www.vrpolje.hr  

Odgovorna osoba Naručitelja: Ankica Zmaić, načelnica 

Kontakt osoba Naručitelja: Željko Lukačević, referent 

telefon: +385 35 439 109 

e-mail: opcina.vrpolje@gmail.com 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/
http://www.vrpolje.hr/
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2. PREDMET  NABAVE   

Predmet nabave je usluga vanjskog stručnjaka za provedbu istraživanja o mogućnostima 

utjecaja Zavičajne zbirke „Hrvatske čitaonice Vrpolje“ na privlačenje novih članova narodne 

knjižnice.  

CPV: 73210000-7 Usluge savjetovanja na području istraživanja 

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 83.200,00 HRK bez PDV-a. 

 

4. OPIS PREDMETA NABAVE 

Trošak obuhvaća angažman stručnjaka za provedbu istraživanja o mogućnostima utjecaja 

Zavičajne zbirke „Hrvatske čitaonice Vrpolje“ na privlačenje novih članova narodne knjižnice: 

Istraživanje o mogućnostima utjecaja Zavičajne zbirke „Hrvatske čitaonice Vrpolje“ na 

privlačenje novih članova narodne knjižnice provest će se s ciljem utvrđivanja potencijala koji 

novouspostavljena Zavičajna zbirka u narodnoj knjižnici ima na promociju čitanja i razvoj 

čitalačkih navika. Osim obogaćivanja ponude narodne knjižnice, uspostavljanjem i promocijom 

Zavičajne zbirke i popratnih aktivnosti, dodatno će se zainteresirati stanovništvo i uključiti u 

rad knjižnice. Istraživanjem će se utvrditi načini i konkretne aktivnosti uključivanja pripadnika 

ciljnih skupina kao i cijele lokalne zajednice u partnerskim općinama u prikupljanje i korištenje 

građe Zavičajne zbirke, te istražiti mogućnosti digitalizacije Zavičajne zbirke i uspostave 

digitalnog repozitorija na web platformi s ciljem prikupljanja lokalnog blaga, očuvanja kulturne 

baštine i povijesti zavičaja, kako bi Zavičajna zbirka bila svima dostupna, bez obzira na 

udaljenost od knjižnice.  

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu. U 

ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano u Troškovniku.  

 

5. KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

Količina predmeta nabave definirana je u Troškovniku koji je prilog ovog Poziva. 

 

6. MJESTO IZVOĐENJA 

Mjesto izvođenja su Općine: Sikirevci, Velika Kopanica i Vrpolje.  

 

7. POČETAK I ZAVRŠETAK IZVOĐENJA 

Početak izvršenja usluge nastupa od dana obostranog potpisa Ugovora, a rok završetka je 

travanj 2023. godine. 

 

8. PODACI O PONUDI 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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Ponude se izrađuju u papirnatom obliku. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog 

opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, 

ona se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponude se pišu neizbrisivom tintom. 

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma 

ispravka  biti potvrđeni potpisom odgovorne osobe ponuditelja. 

 

9. CIJENA PONUDE 

Ponuditelj izražava cijenu u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez 

poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. 

Cijenu ponude ponuditelj iskazuje u Ponudbenom listu i Troškovniku. Ponuditelj mora ispuniti 

tražene stavke iz Troškovnika.  

Ponuditelj je dužan u Ponudbenom listu i u Troškovniku upisati istu navedenu ukupnu cijenu 

bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), zatim iznos PDV-a te ukupnu cijenu s PDV-om, 

zaokruženu na dvije decimale. 

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni 

ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude 

bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku. 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 

poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu 

vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude 

bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu 

vrijednost ostavlja se prazno. 

 

10. SADRŽAJ PONUDE 

Ponuda mora sadržavati: 

- Prilog I - Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja), 

- Prilog II - Troškovnik (pravilno ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja), 

- Najmanje 1 (jedna) potvrda o izvršenju usluge slične ili jednake ovom predmetu nabave. 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave 

iz ovog Poziva. 

 

11. NAČIN DOSTAVE PONUDE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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12. ROK VALJANOSTI PONUDE 

Ponuda mora biti valjana minimalno 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s 

kraćim rokom valjanosti mogu biti odbijene. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj 

može tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude. 

 

13. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 

Ponude se dostavljaju najkasnije do  7. ožujka 2022. godine do 12:00 sati na adresu: Općina 

Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, HR-35210 Vrpolje ili na e-mail: 

opcina.vrpolje@gmail.com. 

Svaka ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda smatra se zakašnjelom i bit će automatski 

odbijena. 

U ovom postupku jednostavne nabave nije predviđeno javno otvaranje ponuda.  

 

14. IZMJENA PONUDE I ODUSTAJANJE OD PONUDE 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom 

naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. U tom se slučaju vremenom zaprimanja 

smatra dostava posljednje verzije izmjene ponude.  

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje 

dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom 

da se radi o odustajanju od ponude.  

 

15. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Naziv i adresa Ponuditelja:  

 

PONUDA –  USLUGA VANJSKOG STRUČNJAKA ZA PROVEDBU ISTRAŽIVANJA 

O MOGUĆNOSTIMA UTJECAJA ZAVIČAJNE ZBIRKE „HRVATSKE ČITAONICE 

VRPOLJE“ NA PRIVLAČENJE NOVIH ČLANOVA NARODNE KNJIŽNICE 

 

Evidencijski broj nabave: UP.02.1.1.15.0082/1.4 

Naziv i adresa Naručitelja: 

OPĆINA VRPOLJE 

Trg dr. Franje Tuđmana 1 

HR-35210 Vrpolje 

 

„NE OTVARAJ“ 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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Kriterij za odabir ponude je najniža cijena s uključenim PDV-om uz uvjet da zadovoljava sve 

zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda. 

Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te sukladno tome u postupku pregleda i ocjene 

pristiglih ponuda uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost. 

 

16. DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU / PONIŠTENJU 

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Naručitelj donosi obavijest o odabiru ili 

poništenju u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda te će istu 

dostaviti na dokaziv način svim ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku 

jednostavne nabave. 

Obavijest o odabiru ne dostavlja se u slučaju kada je u postupku sudjelovao jedan ponuditelj 

čija je ponuda ujedno i odabrana. 

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu 

ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja. 

 

17. SKLAPANJE UGOVORA 

Naručitelj će po donesenoj Obavijesti o odabiru od odabranog ponuditelja pozivom zatražiti 

potpis ugovora, u prostorijama Naručitelja ili će isti uputiti poštanskom pošiljkom.  

 

18. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Plaćanje će se vršiti jednokratno na račun Ponuditelja u roku od 30 dana od dana izdavanja 

elektroničkog računa (sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, NN 

94/18) za cjelokupno izvršenu uslugu ili na drugi način definiran Ugovorom. 

 

 

              OPĆINA VRPOLJE 
        OPĆINSKA NAČELNICA 
                   Ankica Zmaić 
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PRILOG I - PONUDBENI LIST 

 

NARUČITELJ: PREDMET NABAVE: 

OPĆINA VRPOLJE 

Trg dr. Franje Tuđmana 1  

35210 VRPOLJE 

USLUGA VANJSKOG STRUČNJAKA ZA PROVEDBU I-

STRAŽIVANJA O MOGUĆNOSTIMA UTJECAJA ZAVI-

ČAJNE ZBIRKE „HRVATSKE ČITAONICE VRPOLJE“ 

NA PRIVLAČENJE NOVIH ČLANOVA NARODNE KNJI-

ŽNICE - PROJEKT „S knjigom nismo sami“, 

UP.02.1.1.15.0082/1.4 
 

Naziv ponuditelja:  

Sjedište ponuditelja:  

OIB:  

IBAN:  

Ponuditelj u sustavu PDV-a 

(zaokružiti): 
DA         NE 

Adresa za dostavu pošte:  

Odgovorna osoba ponuditelja:  

Kontakt osoba ponuditelja, telefon, 

e-mail:  
 

Cijena ponude bez PDV-a (HRK):  

Iznos PDV-a (HRK):  

Cijena ponude s PDV-om (HRK):  

Broj ponude:  
Rok valjanosti ponude 

(u danima): 
 

   

 

 

  

M.P. 

mjesto/datum ime/prezime/potpis ovlaštene osobe za zastupanje 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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PRILOG II – TROŠKOVNIK 

NARUČITELJ: PREDMET NABAVE: 

OPĆINA VRPOLJE 

Trg dr. Franje Tuđmana 1 

35210 VRPOLJE 

USLUGA VANJSKOG STRUČNJAKA ZA PROVEDBU I-

STRAŽIVANJA O MOGUĆNOSTIMA UTJECAJA ZAVI-

ČAJNE ZBIRKE „HRVATSKE ČITAONIOCE VRPOLJE“ 

NA PRIVLAČENJE NOVIH ČLANOVA NARODNE 

KNJIŽNICE – PROJEKT „S knjigom nismo sami“, 

UP.02.1.1.15.0082/1.4 

Naziv ponuditelja:  

Sjedište ponuditelja:  

OIB:  

 

Red. 

br. 
Predmet nabave  Količina 

Jedinična cijena u 

HRK 

(bez PDV-a)  

1. 

USLUGA VANJSKOG STRUČNJAKA ZA 

PROVEDBU ISTRAŽIVANJA O 

MOGUĆNOSTIMA UTJECAJA ZAVIČAJNE 

ZBIRKE „HRVATSKE ČITAONIOCE 

VRPOLJE“ NA PRIVLAČENJE NOVIH 

ČLANOVA NARODNE KNJIŽNICE - 

PROJEKT „S knjigom nismo sami“, sukladno 

opisu usluge iz točke 4. Poziva na dostavu 

ponuda i svim uvjetima iz Poziva na dostavu 

ponuda. 

1  

 

Cijena ponude u HRK bez poreza na dodanu vrijednost – 

brojkama   
 

 

  

M.P. 

mjesto/datum ime/prezime/potpis ovlaštene osobe za zastupanje 
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