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DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

za nabavu repromaterijala za poljoprivredna gospodarstva
- umjetni gnoj za jesensku sjetvu 2013. god.

1. OPĆI PODACI
1.1. Naziv i sjedište naručitelja: OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg J. Predavca 1, 10370 Dugo Selo
OIB: 07295007204
broj telefona: 01/2764-215, 2764-220
broj telefaksa: 01/2774-444
internetska adresa: www.rugvica.hr
adresa elektroničke pošte: opcina.rugvica@zg.t-com.hr; i.radanovic@rugvica.hr
1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt: Pročelnik Ivica Radanović dipl. pravnik i Veselko Đurkan (za
tehničke specifikacije )
1.3. Evidencijski broj nabave: 2/13
1.4. Ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je Općina Rugvica kao naručitelj temeljem članka 13.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 i 83/13) u sukobu interesa.
1.5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave
1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost)
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi : Ugovor o javnoj nabavi robe
1.8. Nakon provedenog postupka Naručitelj će sa izabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi
1.9. Navod provodi li se elektronička dražba: ne provodi se elektronička dražba
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave je umjetni gnoj – 24400000-8 - gnojiva i dušični spojevi: UREA 46%, KAN 27%,
NPK 15-15-15, NPK 7-20-30
2.2. Predmet nabave nije podijeljen na grupe,
2.3. Količina predmeta nabave u tonama
UREA N 46%
22,50
KAN N 27%
13,75
NPK 15-15-15
25,00
NPK 7-20-30
5,00
Gore navedeno gnojivo treba biti granulirano (okrugla granulacija), a ne kompaktirana.
2.4. Troškovnik je prilog 1. uz ovu dokumentaciju
2.5. Mjesto izvođenja isporuke robe: dostava na području općine Rugvica na dostavna mjesta – Otok
Svibovski, Jalševec Nartski, Rugvica, Novaki Oborovski, Oborovo, Ježevo.
2.6. Rok završetka isporuke robe: 15 dana od dana potpisa ugovora
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3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
3.1. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi za isključenje:
3.1.1 Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije
izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji
je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a)
prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)
prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak
338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.) 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.).
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave.
Ogledni primjerak izjave nalazi se u Prilogu 1. ove dokumentacije za nadmetanje.
3.1.2. Dokaz da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena
odgoda plaćanja navedenih obveza.
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti
starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda gospodarski subjekt dostavlja važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu pod prisegom ili
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 ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne
smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
3.1.3. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri
dostavi dokumenata sukladno čl. 67. st.1. toč. 3. Zakona o javnoj nabavi.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice pojedinačno dostavljaju dokumente kojima
dokazuju da ne postoje obvezni razlozi za isključenje.
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3.2. Ostali razlozi za isključenje ponuditelja
3.2.1. ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj što se dokazuje izvodom iz sudskog registra.
3.3. U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti za isključenje ponuditelja utvrđuju se za sve članove
zajednice pojedinačno.
4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
4.1. Pravna i poslovna sposobnost:

4.1.1. Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji,
izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi
s predmetom nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog registra ili izjava ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana
početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice pojedinačno dostavljaju dokumente kojima
dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
4.2. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja
Svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
5. PODACI O PONUDI
5.1. Sadržaj i način izrade ponude
5.1.1. Ponuda sadrži:
1. popunjeni ponudbeni list – prilog 3.
2. popunjeni troškovnik – prilog 2.
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
4. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja, koje je naručitelj
odredio,
5. tražene dokaze sposobnosti,
5.1.2. Način izrade ponude
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude.
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 ponuditelja.
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Preslike ponuda nisu potrebne.
5.1.3. Način dostave
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u ovoj dokumentaciji za
nadmetanje.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
– naziv i adresa naručitelja: OPĆINA RUGVICA, Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, 10370 Dugo
Selo.
– naziv i adresa ponuditelja,
– evidencijski broj nabave: 2/13
– naziv predmeta nabave: nabava repromaterijala za gospodarstva-umjetni gnoj za jesensku sjetvu
– naznaka »NE OTVARAJ«.
U slučaju da omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, naručitelj ne
snosi odgovornost ako se ponuda izgubi ili otvori prije roka. Ponudu je moguće dostaviti poštom ili
neposrednom dostavom u urudžbeni zapisnik u uredu Naručitelja, a razmatrat će se samo one
ponude koje su stigle unutar roka određenog za dostavu ponuda. Sve pristigle ponude naručitelj će
unijeti u Upisnik o zaprimanju ponuda, navodeći datum i vrijeme zaprimanja ponude.
Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja svoje ponude, te naručitelj ni u kom slučaju neće
biti odgovoran ni dužan platiti te troškove bez obzira na vođenje i rezultat postupka nadmetanja.
Svaki ponuditelj može dati samo jednu ponudu.
5.2. Izmjena i/ili dopuna 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.
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. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.
5.3. Način određivanja cijene ponude: cijena ponude je nepromjenjiva.
5.4. Cijena ponude izražava se u kunama i piše se brojkama
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
5.5. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.
5.6. Jezik i pismo: ponuda se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5.7. Rok valjanosti ponude: minimalno 30 dana.

6. OSTALE ODREDBE
6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja: U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti za
isključenje ponuditelja kao i dokazi pravne i poslovne sposobnosti utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
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6.2. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda,
Rok za dostavu ponuda je 31.10.2013. godine do 10,00 sati.
Ponude se predaju sukladno odredbama dokumentacije koje određuju sadržaj ponude i sa označenim
rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje.
Ponuditelj koji bude izabran, a dostavio je dokumentaciju u neovjerenoj preslici biti će pozvan da
dostavi izvornike ili ovjerene preslike u roku od pet dana od dana dostave poziva fax. porukom ili e-mail
poštom.
Javno otvaranje ponuda biti će 31.10.2013. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Rugvica, Trg
Josipa Predavca 1, Rugvica.
6.3. Rok za donošenje odluke o odabiru: Naručitelj će odluku o odbiru donijeti u roku od 45 dana koji
počinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda.
6.4. Ponude će otvoriti najmanje dva ovlaštena predstavnika Općine Rugvica kao naručitelja.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo
aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i
ovlašteni predstavnici ponuditelja.
6.5. Rok, način i uvjeti plaćanja: naručitelj neće vršti avansna plaćanja
6.6. Alternativne ponude nisu dozvoljene.
6.7. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za
nadmetanje
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti žalba se može izjaviti u roku pet dana, i to od
dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i
odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000
Zagreb.
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PRILOG 1.
IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA iz članka
67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13)
Sukladno članku 67. stavku 1. toč. 1. i st. 2. Zakona o javnoj nabavi, osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta daje slijedeću:
IZJAVU
kojom ja _________________________________________________________________
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice od ….)
__________________________________________________, kao ovlaštena osoba za zastupanje
____________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, MB)
_________________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv
naprijed navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje
od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta:
a)
prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito
pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem
(članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i
počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
(članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)
prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje
(članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) 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.),
U ______________________, _______2013. godine.
MP

______________________________

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

______________________________
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
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PRILOG 2.

TROŠKOVNIK

uz dokumentaciju za nabavu repromaterijala za poljoprivredna gospodarstva
– umjetni gnoj za jesensku sjetvu sa dostavom na području općine Rugvica
Vrsta

Jedinica mjere

Količina

UREA N 46%

tona

22,50

KAN 27% N 27%

tona

13,75

NPK 15-15-15

tona

25,00

NPK 7-20-30

tona

5,00

Cijena stavke
(po jedinici
mjere)

Ukupna cijena stavke

Ukupna cijena ponude bez PDV-a
PDV
SVEUKUPNO

U cijeni je obračunat prijevoz sa dostavom na području općine Rugvica na dostavna mjesta – Otok
Svibovski, Jalševec Nartski, Rugvica, Novaki Oborovski, Oborovo, Ježevo.
PAKIRANJE U VREĆAMA PO 25 KG.
M.P.

______________________
(potpis)
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PRILOG 3.

PONUDBENI LIST
za nabavu repromaterijala za poljoprivredna gospodarstva
- umjetni gnoj za jesensku sjetvu

1. PODACI O NARUČITELJU
naziv naručitelja: OPĆINA RUGVICA
sjedište naručitelja: Rugvica, Trg J. Predavca 1, 10370 Dugo Selo
2. PODACI O PONUDITELJU

naziv ponuditelja:……………………………………………………………………………………………………
sjedište ponuditelja:…………………………………………………………………………………………………
adresa………………………………………………………………………………………………………………..
OIB……………………………………………………………
broj računa……………………………………………………
navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost……………………………………….
adresa za dostavu pošte…………………………………………………………………………………………..
adresa e-pošte………………………………………………………………………………………………………
kontakt osoba ponuditelja…………………………………………………………………………………………
broj telefona, broj faksa…………………………………………………………………………………………….
3. predmet nabave: umjetni gnoj
4. podatke o podisporučiteljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj
nabavi daje u podugovor…………………………………………………………………………………………...
5. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost……………………………………………………………..
6. iznos poreza na dodanu vrijednost…………………………………………………………………………….
7. cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost……………………………………………………………
8. rok valjanosti ponude…………………………………………………….
9. rok plaćanja i način plaćanja………………………………………………………………………………………..
datum……………………………………..
Potpis i pečat ponuditelja:
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