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OBJAVA NA INTERNET STRANICI
OPĆINE MARUŠEVEC
www.marusevec.hr

PREDMET: Poziv na dostavu ponude
1. Naziv javnog naručitelja: Općina Maruševec, Maruševec 6, 42243 Maruševec
2. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:
Izvođenje radova proširenja mjesnog groblja u Druškovcu – I. faza
(svi radovi i materijal specificirani su u ponudbenom troškovniku)
3. Procijenjena vrijednost nabave: =248.000,00 kuna (bez PDV-a).
4. Kriterij za odabir ponude: najniža ukupna cijena ponude
5. Razlozi isključenja ponuditelja:
5.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđena 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 (»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) 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
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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.),
5.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnom zakonu plaćanje tih
obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja, u kojem slučaju se to dokazuje
dokumentom iz stavka 3. ovog članka.
5.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom
Odluke.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.1. članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na
dostavu ponuda.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 5.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja
potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

6. Uvjeti sposobnosti ponuditelja:
6.1. pravna i poslovna sposobnost
- za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 6.1. ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti presliku
izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog
subjekta. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na dostavu
ponude.
7. Tražena jamstva:
Odabrani ponuditelj dužan je prilikom potpisivanja ugovora dostaviti jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko
zadužnice ispunjene, potpisane i ovjerene prema važećim zakonskim i podzakonskim
propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice) u iznosu
od 20% ukupne ugovorene cijene nabave s PDV-om s time da trajanje jamstva mora biti
sukladno jamstvenom roku koji iznosi minimalno 2 godine.
8. Rok za dostavu ponude: 11. listopada 2018. godine do 10:00 sati
9. Način dostavljanja ponuda: Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici i to poštom ili
izravno na adresu naručitelja u pisarnicu.
Ponuda obavezno treba biti uvezana i sadržavati sve dokaze navedene u točkama 5. i 6.
ovog Poziva, te ispunjeni i potpisani troškovnik i ponudbeni list.
Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja:
OPĆINA MARUŠEVEC
MARUŠEVEC 6
42243 MARUŠEVEC
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s naznakom:
„IZVOĐENJE RADOVA
PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA U DRUŠKOVCU – I FAZA“
NE OTVARATI
Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja bez obzira na način
dostave.
Krajnji rok za dostavu ponuda: 11. listopada 2018.g. do 10:00 sati, bez obzira na način
dostave.
10. Krajnji rok za izvršenje radova: 30. studeni 2018.g.
11. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana
12. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Općina Maruševec vršiti će plaćanje izvođaču radova temeljem dostavljene privremene i
okončane situacije ovjerene od strane naručitelja i nadzornog inženjera i to u roku od 30 dana
od primitka ovjerene situacije.
13. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektroničke pošte:
Dragica Korpar, mag.oec., tel.: 042 729-696, fax: 042 729-434,
e-mail: opcina@marusevec.hr
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šprem

PRILOG:
1. Prilog 1. - Troškovnik
2. Prilog 2. – Ponudbeni list
3. Prilog 3. – Izjava ponuditelja
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