Općina

Vrhovine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRHOVINE
KLASA: 361-02/17-01/15
URBROJ: 2125/09-02/01/17-3
Vrhovine, 04.10.2017. godine
Na temelju stavka 3. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabavi u Općini Vrhovine
KLASA: 023-01/17-10/1, URBROJ: 2125/09-02/01/17-1 od 13.01.2017. godine i točke IX.
Zaključka o pokretanju postupka jednostavne nabave armature LED solarne javne rasvjete KLASA:
361-02/17-01/15, URBROJ: 2125/09-02/01/17-2 od 02.10.2017. godine Stručno povjerenstvo za
javnu nabavu objavljuje
Poziv
za dostavu ponuda za nabavu armature LED solarne javne rasvjete
1. Podaci o javnom naručitelju:
Naziv:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon:
Faks:
e mail:
Evidencijski broj nabave iz plana nabave:
Ovlašteni predstavnik:

Općina Vrhovine
Vrhovine, Senjska 48
07738949649
HR9823400091851200009
053 775 010
053 775 601
opcina@vrhovine.hr
23/17
Milorad Delić bacc.iur.

2. Predmet nabave

Nabava armature LED solarne javne rasvjete
3. Procijenjena vrijednost nabave:
180.000,00 kuna bez PDV-a.
4. Opis i karakteristike predmeta nabave
Predmet nabave je nabava armature LED solarne javne rasvjete max ukupne snaga 26W,
minimalnog svjetlosnog toka 2873 lm, kućište svjetiljke od aluminija ili jednako vrijednog
materijala, boja svjetlosto max 4000K, životni vijek svjetiljke više od 300 000 sati, temperaturno
područje rada svjetiljke od -30℃do +50 ℃ . Svjetiljka može biti s integriranom baterijom i
solarnim panelom u jednom kućištu, a može biti i odvojeno.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju (Glavni
projekt, broj TD 22/17-G izrađen od tvrtke ENGRAD d.o.o. Otočac) dana 10. listopada 2017.
godine u 11.00 sati.
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5. Rok i mjesto isporuke armature LED solarne javne rasvjete:

Rok isporuke ukupne količine predmeta nabave ne može biti duži od 20 kalendarskih
dana od dana zaključenja Ugovora o isporuci LED solarne javne rasvjete.
Mjesto isporuke: Općina Vrhovine, ponuditelj isporučuje predmet nabave na paritetu fco
gospodarsko dvorište Općine Vrhovine Senjska 48.
6. Troškovnik
Troškovnik nabave armature LED solarne javne rasvjete je sastavni dio ovog Poziva Prilog 2.
7. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje će se obaviti po ispostavljenom računu, nakon obavljene isporuke, u roku od 15 dana od
dana zaprimanja računa na urudžbeni upisnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrhovine.
8. Jamstva
Jamstvo za kvalitetu isporučene robe ne može biti kraće od pet godina. Ponuditelj prilikom
potpisa Ugovora o isporuci armature LED solarne javne rasvjete prilaže i jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u visini od 10% ponuđene cijene u obliku bjanko zadužnice
ovjerene kod javnog bilježnika. Nakon uredno izvršenog ugovora i proteka jamstvenog roka
jamstvo će se vratiti ponuditelju.
9. Kvaliteta
Kvalitetu isporučene armature LED solarne javne rasvjete isporučitelj dokazuje izjavom o
kvaliteti, certifikatima za isporučenu armaturu LED solarne javne rasvjete i jamstvenom roku.
10. Rok za dostavu ponuda
Ponuditelj, koji želi učestvovati u ovom postupku nabave, dužan je bez obzira na način dostave
ponude, dostaviti ponudu najkasnije do 16.10.2017. godine do 12:00 sati.
Ponude se mogu dostaviti:
 u papirnatom pisanom obliku izravno na urudžbeni upisnik naručitelja ili putem pošte
preporučenom pošiljkom, na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti
naznačeno:
Općina Vrhovine
Ponuda za nabavu armature LED solarne javne rasvjete
Evidencijski broj nabave 23/17
Senjska 48
53 223 Vrhovine


ili elektroničkom poštom (u PDF formatu) na e-mail adresu opcina@vrhovine.hr ili
telefaksom na broj 053/775-601, a naručitelj garantira osiguranje uvjeta za očuvanje
integriteta podataka i tajnost ponude ponuditelja.

Ponude prispjele nakon roka za dostavu zaprimiti će se i vratiti ponuditelju neotvorena ili
obavijesti na elektronički ili telefaksom prispjelu ponudu.
Sve dokumente, koje naručitelj zahtijeva u skladu s ovim Pozivom, ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerena preslika smatra i neovjereni ispis elektroničke
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isprave uz uvjet da je izabrani ponuditelj obvezan dostaviti naručitelju originale na uvid ako se to
od njega zatraži.
11. Ponuda
Dokumentacija ponude čini jedinstvenu cjelinu i mora ispunjavati slijedeće uvjete:
 ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac ponude - Prilog 1.
 ispunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik - Prilog 2.
 dokaz o upisu ponuditelja u odgovarajući registar a 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
smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu
ponuda. Ponuditelj nije obavezan priložiti originalni dokaz – može priložiti presliku ali
naručitelj zadržava pravo provjere njegove vjerodostojnosti,
 Izjava o nepostojanju uvjeta za isključenje ponude u postupku jednostavne nabave
armature LED solarne javne rasvjete - Prilog 3. iz postupka javne nabave ovlaštene
osobe za zastupanje ponuditelja i
 Dokaz tehničke sposobnosti: katalog za ponuđenu armaturu LED solarne javne rasvjete iz
kojeg su vidljive sve relevantne karakteristike armature LED solarne javne rasvjete iz
Troškovnika.
 svaka stranica ponude mora biti označena tako da je razvidno koja je stranica od
ukupnog broja stranica u ponudi (npr. 1/10 pri čemu je 1 prva stranica od 10 ukupnih
stranica ponude)
 predana, sa svim privicima, na adresu Javnog naručitelja
11.1. Obrazac ponude je sastavni dio ovog Poziva – Prilog 1.
11.2. Neispunjeni troškovnik je sastavni dio ovog Poziva - Prilog 2.
11.3. Rok valjanosti ponude najmanje 30 dana od dana predaje Ponude na urudžbeni upisnik JUO
Općine Vrhovine (točka 10. ovog Poziva)
12. Kriterija za odabir ponude
Najniža cijena valjane ponude za nabavu armature LED solarne javne rasvjete.
13. Razlozi isključenja ponude
Ponuditelj (gospodarski subjekt) će biti isključen ako:
 ako nije dostavio ponudu na način uređen u točkama 10. i 11. ovog Poziva,
 ako se utvrde nevjerodostojnosti iz Izjave o nepostojanju uvjeta za isključenje ponude u
postupku jednostavne nabave armature LED solarne javne rasvjete.
 ako ponuditelj, na zahtjev Stručnog povjerenstva, u postupku pregleda i ocjene odnosno
utvrđivanja vjerodostojnosti preslika priloženih dokumenata ponudi odbije dostaviti
izvornike tražene dokumentacije,
 ako prema Općini Vrhovine ima nepodmirena dugovanja i/ili neizvršenih ugovorenih
poslova čiji je rok izvršenja istekao.
14. Rok pregleda i odabira najpovoljnije ponude
Pregled i odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se unutar roka od deset dana računajući od dana
utvrđenog za predaju ponuda.
Postupak pregleda i odabira najpovoljnije ponude nije javan.
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15. Obavijest ponuditelja o odabiru
Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru:
 objavom Odluke o odabiru putem web stranice Javnog naručitelja www.vrhovine.hr i
 izravnom dostavom svakom ponuditelju (poštom s povratnicom ili putem e-pošte).
16. Sklapanje ugovora o isporuci robe
Sa ponuditeljem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija biti će zaključen Ugovor o isporuci
armature LED solarne javne rasvjete u roku od tri radna dana računajući od dana pravomoćnosti
Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i predaje jamstva iz točke 8. ovog Poziva.
17. Poništenje postupka nabave
Javni naručitelj zadržava pravo poništiti postupak nabave u svako vrijeme ako:
 postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su
bile poznate prije,
 postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na
dostavu ponude da su bile poznate ranije.
Privitak:
 Obrazac ponude – Prilog 1.
 Troškovnik - Prilog 2.
 Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za isključenje ponude u postupku jednostavne nabave
armature LED solarne javne rasvjete – Prilog 3.
Stručno povjerenstvo
Ksenija Šimatović, bacc.admin.publ. –
certificirana za JN- predsjednik v.r.
Ana Pavlović, mag. oec. – član v.r.
Marijana Orešković, upravni pravnik – član v.r.
Dostavljeno:

 Tuta Blu j.d.o.o., 10000 Zagreb, Remetinački gaj 21b, e-mail: infa@tutablu.hr
 Bonus servis d.o.o.,10000 Zagreb, Ivana Šibla 15, e-mail: bonus.servis@zg.t-com.hr
 ECO Sistem d.o.o.,10000 Zagreb, Jurija Denzlera 67, e-mail: info@eco-system.hr



Ostali potencijalni ponuditelji objavom na web stranici Javnog naručitelja www.vrhovine.hr
Pismohrana
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