Osijek, 26.11.2020.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1, temeljem čl. 23. st. 3. ZJN 2016 i Pravilnika o
provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova pokrenuo je postupak za
nabavu:
PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ BICIKALA
te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15. ZJN 2016 za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a,
Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj
nabavi.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
Naziv i sjedište Naručitelja: Gradski prijevoz putnika, društvo s ograničenom odgovornošću
(GPP d.o.o.), Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek
OIB: 96779488329,
MB: 3026132
Internetska adresa: www.gpp-osijek.com
Adresa elektroničke pošte: gpp@gpp-osijek.com
2. PREDMET NABAVE
Predmet nabave je: PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ BICIKALA
Ev.br: JN-RO-002EU/2020
CPV oznaka: 34223300-9 Prikolice
Predmet nabave je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
3.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
40.000,00 kn (bez PDV-a)
4.OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA
4.1. KAŽNJAVANJE
Naručitelj će u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti
gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,
donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike
Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu
zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona;
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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.);
(b) korupciju, na temelju
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.
(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293.
(primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296.
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona;
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u
gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338.
(zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje),
članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) 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.);

(c) prijevaru, na temelju
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256.
(utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona;
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286.
(utaja poreza i drugih davanja) 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.);
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za
terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog
zakona;
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b
(novačenje i obuka za terorizam) 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.);
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona;
- članka 279. (pranje novca) 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.);
(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona;
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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.),
ili
je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili
nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske
pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga
stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin,
obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive
2014/24/EU
Za potrebe utvrđivanja okolnosti navedenih pod točkom 4.1. gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja IZJAVU. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci računajući od dana
početka postupka javne nabave.
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave, ako je to potrebno za
pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Izjavi kod nadležnog tijela
za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno
posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome.

4.2. PLAĆENE DOSPJELE POREZNE OBVEZE I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu
plaćanja dospjelih poteznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim
ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena
odgoda plaćanja.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1.potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od
dana početka postupka nabave.
2.važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje potvrda iz točke 1.,
3.izjavu pod prisegom 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. Izjava ne smije biti
starija od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta
ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.
5.KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
5.1.SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
Kao dokaz je potrebno dostaviti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog
odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana te koji nije
stariji od dana početka postupka nabave.
5.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Gospodarski subjekt je obavezan dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak
jednostavne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini isporučio robu istu ili
sličnu predmetu nabave.
Kao dokaz dostavlja Popis glavnih isporuka roba koji treba sadržavati: vrijednost robe,
datum i naziv druge ugovorne strane. Zbroj vrijednosti roba (bez PDV-a) za min. 1, a max. 3
isporuke robe mora biti minimalno 40.000,00 kn.
6.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.
7.SADRŽAJ PONUDE
1.Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja)
2.Troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja)
3.dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje
4.dokumenti kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti
8. NAČIN DOSTAVE PONUDE:
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od
dokumenata i dokaza traženih Pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika
gospodarski subjekt je dužan dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od
ovlaštenog prevoditelja – sudskog tumača.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja.
Na omotnici mora biti naznačeno:
- naziv i adresa Naručitelja
- naziv i adresa ponuditelja
- evidencijski broj nabave

- predmet nabave „PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ BICIKALA“
- naznakom „ Ne otvaraj“
Ponuda se dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte
preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja:
GPP d.o.o. OSIJEK, Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu ako ne ispunjava uvjete i zahtjeva vezane uz predmet nabave
iz ovoga poziva na dostavu ponuda, kao ni nepravodobne i nepotpune ponude.
9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 02.12.2020. godine do 14:00 sati.
10. CIJENA PONUDE
Ponuditelj će ispuniti jedinične cijene za sve stavke iz troškovnika i ukupne cijene za sve
stavke iz troškovnika.
Cijenu ponude ponuditelj će upisati bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijenu s PDV-om.
Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu iskazanom na dva decimalna mjesta.
U cijenu ponude trebaju biti uključeni svi popusti.
Cijena je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Ako ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili
količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći
te će ponuda biti odbijena.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, 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.
Naručitelj će uspoređivati cijene ponuda bez PDV-a.
11. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:
Naručitelj će izvršiti plaćanje po isporučenoj robi virmanom, putem ispostavljenog računa u
roku od 60 dana.
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) od
01.07.2019. godine Naručitelj je obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje samo
eRačune (elektroničke račune) sukladno navedenom Zakonu. eRačun i prateće isprave
koje nisu sukladne europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama
Naručitelj neće zaprimiti niti obraditi niti platiti.
Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog
ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje
teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim
nepravilnostima.
Račun mora biti zaprimljeni putem urudžbenog zapisnika, bez obzira na način dostave.
12. ROK VALJANOSTI PONUDE
60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
13. ROK ISPORUKE:
90 dana od dana obostranog potpisa ugovora.
14. ŽALBA:
Ponuditelj nema pravo žalbe u postupcima nabave jednostavne vrijednosti.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

PONUDBENI LIST

1. Naručitelj: GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1, OIB: 96779488329

2. Predmet nabave:

PONUDITELJ

NAZIV PONUDITELJA:

OIB:

SJEDIŠTE PONUDITELJA:
ADRESA:
POSLOVNI RAČUN:

POSLOVNA BANKA:

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:
E-POŠTA:
KONTAKT OSOBA:

tel.

fax.
(ispunjava ponuditelj)

U slučaju odabira naše ponude, obvezujemo se isporučiti robu, sukladno svim uvjetima
iz ovog Poziva.

Mjesto:____________datum:______________

(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

