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I. OPĆI PODACI 

 

1. Podaci o javnom naručitelju 

Naziv: Komunalac d.o.o.  

Adresa: Sajmište 174, 32000 VUKOVAR 

OIB: 83101904488 

Broj telefona: 032/428-179  

Broj telefaksa: 032/428-180 

Internetska adresa: komunalac-vu.hr  

Evidencijski broj nabave: E-MV-05/14 

 

2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima 

Naziv: Voditelj financija: Marijana Jularić Tabori 

Telefon: 032/428-179 

Fax: 032/428-180 

E pošta: komunalac-vu@vk.t-com.hr  

Sva pitanja u vezi javnog nadmetanja u pisanom obliku postavljaju se isključivo na 

navedeni broj telefaksa ili na navedenu adresu e pošte. 

 

3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u 

smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 

Temeljem izjave iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski 

subjekti s kojima je Javni naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona 

o javnoj nabavi. 

 

4. Vrsta postupka javne nabave 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti. 

 

5. Procijenjena vrijednost nabave 

320.000,00 bez PDV-a  

 

6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi 

Po provedenom postupku javne nabave sklopit će se ugovor o javnoj nabavi 

usluga. 

Ne provodi se elektronička dražba. 

 

II. PODACI O PREDMETU NABAVE 

 

7. Opis predmeta nabave 

Predmet nabave su financijska sredstva – novčani kredit s valutnom klauzulom 

EUR po srednjem tečaju HNB-a na datum objave postupka. 

CPV broj: 66110000-4 Bankarske usluge 

  

8. Količina predmeta nabave  
Financijska sredstva – novčani kredit u iznosu od 3.500.000,00 kuna uz valutnu 

klauzulu EUR za financiranje dijela nabave komunalnih vozila i komunalne 

opreme. 
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9. Tehnička specifikacija predmeta nabave 

1.Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom klauzulom uz EUR po srednjem 

tečaju HNB-a.  Obračun iznosa kredita primjenom važećeg tečaja na dan objave 

nadmetanja. 

2. Iznos kredita: 3.500.000,00 kn 

3. Način i rok korištenja: jednokratno na IBAN naručitelja u roku od 10 dana od 

potpisa ugovora, a sukladno ispostavljenim računima 

4. Način i rok otplate: prema otplatnom planu u 36 mjesečnih rata 

5.  Dospijeće plaćanja glavnice: zadnji dan u mjesecu 

6. Kamatna stopa: vezana uz 6-mjesečni EURIBOR a sastoji se referentne 

kamatne stope (6mj EURIBOR) i marže – koja je nepromjenjiva za čitavo vrijeme 

trajanja ugovora 

7. Obračun kamate : mjesečno uz primjenu proporcionalne metode, a na osnovi 

stvarno proteklog broja dana u kamatnom razdoblju i godine od 365 dana. 

8. Dospijeće plaćanja kamate: dospijeće plaćanja kamate do 5 dana u mjesecu 

koji slijedi iza svakog kamatnog razdoblja. 

9. Osiguranje kredita: zadužnica i mjenica Naručitelja 

10. Naknade i troškovi: navesti sve naknade i troškove 

11. Otplatni plan i izračun efektivne kamatne stope obvezni je dio ponude, a mora 

sadržavati datume otplate kamata i glavnice, odnosno ukupan iznos obračunate 

kamate, naknada, ostalih troškova te eventualnih popusta.  

 

Simulaciju otplatnog plana, ponudu i troškovnik izraditi koristeći slijedeće 

datume kao pretpostavku: 

- sklapanje ugovora na datum: 31.03.2014. 

- povlačenje sredstava: 31.03.2014. 

- dospijeće prve rate kredita: 30.04.2014.  

Napomena: Rokovi su procijenjeni i služe za izradu usporedivih ponuda, dok će se 

stvaran obračun vršiti sukladno stvarno korištenim sredstvima, ovisno o potrebama 

naručitelja 

 

10. Troškovnik 

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. 

 

11. Mjesto isporuke 
Komunalac d.o.o., Vukovar 

 

12. Rok završetka usluge trajanje ugovora, te rok početka pružanja usluga; 

Ugovor se sklapa na rok od 3 godine (36 mjeseci).  

 

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

 

13. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti na temelju kojih se 

utvrđuje postoje li razlozi za isključenje. 

Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan isključiti 

ponuditelja u sljedećim slučajevima: 

 

13.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje  

gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih 
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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.), 

 

Da bi dokazao nepostojanje ovog razloga za isključenje ponuditelj dostavlja u 

ponudi izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 

subjekta koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka 

postupka javne nabave. 

 

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz 

točke 13.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih 

podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po 

zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde 

o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. 

 

Ako nije u mogućnosti pribaviti tu potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 13.1. 

javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku 

dostavi važeći: 

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta 

gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po 

zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili 

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 

sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba 

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje 

dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ili 

3. 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 
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gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s 

ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog 

subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz 

točke 1. i 2. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 13.1.  

 

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 13.1. a) i b) 

utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. 

 

13. 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu 

plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 

(primjerice u postupku predstečajne nagodbe), 

 

Da bi dokazao nepostojanje ovog razloga za isključenje ponuditelj je dužan u 

ponudi dostaviti: 

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana 

računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 

 

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili 

 

3.  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, 

ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga 

stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. 

 

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz točke 13.2. utvrđuju se 

za sve članove zajednice pojedinačno. 

 

 

13.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima kao 

ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava 

uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.  

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili 

izjavama gospodarskih subjekata javni naručitelj može se obratiti nadležnim 

tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o 

gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti 

suradnju nadležnih vlasti. 
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IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

 

14. Uvjeti  sposobnosti gospodarskih subjekata i dokumenti kojima se dokazuje 

sposobnost 

 

14.1.Pravna i poslovna sposobnost 

14.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar. 

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati 

postojanje sposobnosti iz prethodnog stavka. 

Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za  

vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra. 

 

Navedeni dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka 

postupka javne nabave. 

 

14.1.2. Suglasnost za pružanje bankarskih usluga izdanu od HNB – a odnosno 

centralne banke u državi sjedišta ponuditelja ili od odgovarajuće institucije u 

državi sjedišta ponuditelja 

 

Dokazi se dostavljaju u izvorniku ili preslici.   

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje 

su ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka: 

– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene 

preslike tih dokumenata i/ili 

– obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 

 

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja 

odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim 

namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili jednog ili više gospodarskih 

subjekata s kojima namjerava sklopiti okvirni sporazum zatražiti dostavu izvornika 

ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi sukladno člancima 

67. do 74. Zakona. 

 

Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u 

izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati. 

Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim 

neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, 

odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava 

uvjete koje je javni naručitelj odredio u postupku javne nabave. 

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene 

izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava 

uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog 

ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. 
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V. PODACI O PONUDI 

 

15.    Sadržaj i način izrade ponude 

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede 

radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji za nadmetanje. 

               

Izrada ponude: 

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u ovoj dokumentaciji za   

nadmetanje. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. 

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se             

onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ako je ponuda 

izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na navedeni način. 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i 

ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se 

označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja 

na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno 

numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno 

numerirati. 

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način 

da su vidljivi. Ispravci  moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim 

potpisom ponuditelja. 

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. 

koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude 

kao dio ponude. 

 

Sadržaj ponude: 

Ponuda sadrži: 

1. popunjen ponudbeni list ovjeren pečatom, 

2. dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja 

točka 13.), 

3. traženi dokazi sposobnosti (točka 14.), 

4. troškovnik, 

5. otplatni plan 

 

16.    Način dostave ponude 

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u 

dokumentaciji: 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: 

− naziv i adresa naručitelja, 

− naziv i adresa ponuditelja, 

− evidencijski broj nabave, 

− naziv predmeta nabave, 

− naznaka »ne otvaraj«. 

 

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

svoje ponude. U tom slučaju, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje 

neotvorene ponude. 

 

17.    Dopustivost alternativnih ponuda 

Alternativne ponude nisu dopuštene. 

 

18.    Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem 

Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem. 

 

19.  Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene 

cijene: 

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene za svaku stavku na način 

kako je to određeno  troškovnikom, te sveukupnu cijenu ponude. 

U cijenu ponude moraju se uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na dodanu 

vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini 

cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.  

Cijena ponude obuhvaća ukupni trošak kredita bez glavnice. Ukupni trošak 

obuhvaća: nominalni iznos kamata i naknada obrade zahtjeva i realizacije kredita, 

odnosno svih bankarskih naknada, provizija, pristojbi, troškova.  

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. 

 

20. Kriterij odabira najpovoljnije ponude 

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana ponuda sa najnižom cijenom sukladno    

članku 82.stavku 1.točki 2. Zakona o javnoj nabavi.  

Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ponude sa istom najnižom cijenom, kao 

najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije sukladno članku 96. 

stavku 5. Zakona o javnoj nabavi. 

 

21.    Jezik i pismo ponude 

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

22.    Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude je 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za dostavu 

ponuda. 

 

VI. OSTALE ODREDBE 

 

23. Postupak izvršavanja okvirnog sporazuma 

Nije primjenjivo 

 

24. Zajednica ponuditelja 

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno 

dostavilo zajedničku ponudu. 
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 Zajednička   ponuda   mora   sadržavati   izjavu   zajednice   ponuditelja s ciljem 

dostavljanja zajedničke ponude koja mora sadržavati i sljedeće podatke: 

- naziv gospodarskog subjekta, sjedište i ime ovlaštene osobe svakog gospodarskog 

subjekta u zajedničkoj ponudi; 

- naziv i sjedište gospodarskog subjekta nositelja ponude; 

- odgovornost i obveze gospodarskog subjekta nositelja ponude; 

- ovlaštenje ovlaštene osobe gospodarskog subjekta - nositelja ponude da potpiše 

zajedničku ponudu i ugovor o javnoj nabavi; 

- dio ugovora koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (predmet, 

količina, vrijednost i postotni dio). 

 

Ako zajednica ponuditelja drugačije ne odredi naručitelj plaća neposredno svakom 

članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio. 

 

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja moraju pojedinačno 

dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 13. ove dokumentacije te dokazati pravnu i 

poslovnu sposobnost sukladno točki 14.1.1. dokumentacije. 

 

Pri utvrđivanju zajedničke sposobnosti zbrojit će se elementi sposobnosti svakog od 

ponuditelja iz zajedničke ponude. 

Zajednička  ponuda  koja  ne  ispunjava  sve  uvjete  tražene  ovom  točkom,  biti  će 

isključena iz daljnjeg postupka odabira. 

 

25. Sudjelovanje podizvoditelja 

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor 

jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke: 

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji 

sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i 

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi 

koji se daje u podugovor. 

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz 

stavka 1. ove točke biti će navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. 

Javni naručitelj neposredno će plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu 

robu ili pružene usluge. 

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno 

situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. 

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog 

naručitelja zahtijevati: 

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao 

u podugovor, 

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u 

podugovor, 

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% 

vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora 

o javnoj nabavi u podugovor ili ne. 

Uz zahtjev iz prethodnog stavka 5. ove točke , odabrani ponuditelj mora javnom 

naručitelju dostaviti podatke iz stavka 1. ove točke za novog podizvoditelja. 

Javni naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz stavka 5. ove točke, od 
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odabranog ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi 

podizvoditelj ispunjava uvjete tražene ovom dokumentacijom za nadmetanje. 

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za 

izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 

 

26. Jamstva 

Naručitelj ne traži nikakva jamstva. Kao jamstvo za osiguranje kredita Naručitelj će 

odabranom ponuditelju dati zadužnicu i mjenicu 

       

27.    Datum, vrijeme i mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda 

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog 

zapisnika, do 28.03.2014. do 11:00 sati. 

Javno otvaranje ponuda održat će se 28.03.2014. u 11:00 sati u prostorijama 

Komunalca d.o.o., Vukovar, Sajmište 174.   

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i 

druge osobe. 

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni 

predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se     

ponuditelju neotvorene. 

 

28.   Rok za donošenje odluke o odabiru 

   30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

 

29.   Rok, način i uvjeti plaćanja  
Otplata kredita vršit će u mjesečnim ratama kroz period od 3 godine (36 mjeseci). 

 

30.    Pouka o pravnom lijeku 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 

cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, 

žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.  

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku 10 

(deset) dana, a u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u roku 5 (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 propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno 

dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za 

nadmetanje te 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. 

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne 

nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi 

postupka za prethodnu fazu. 
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31. Ispravak i/ili izmjena Dokumentacije za nadmetanje 

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo 

kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog 

subjekta za dodatnim objašnjenjem, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu 

postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje. 

 

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda 

zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovu dokumentaciju. 

 

Naručitelj će dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje 

na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez 

navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen 

pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju 

naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u 

kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku nabave velike vrijednosti odnosno 

najkasnije četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponude u postupku 

nabave male vrijednosti. 

 

Pravodobnim zahtjevom za dodatnim informacijama i objašnjenjima smatrat će se 

zahtjev koji naručitelj zaprimi najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem 

ističe rok za dostavu ponuda u postupku nabave velike vrijednosti odnosno 

najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u 

postupku nabave male vrijednosti. 

 

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati 

će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i 

na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da 

gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u 

postupku nabave velike vrijednosti odnosno 10 dana u postupku nabave male 

vrijednosti. 

 

32. Ostalo 

Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na 

internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 

(dalje: Elektronički oglasnik) 

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se 

registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti 

te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku. 

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na 

portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj 

podlozi (Dokumentaciji za nadmetanje). 

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele 

ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude. 
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Ponudbeni list 

 

PONUDA ZA NABAVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA – NOVČANOG KREDITA 

Evidencijski broj nabave: E-MV-05/14 

 

1. PONUDITELJ 

Naziv i sjedište  

ponuditelja/nositelja ponude: 

 

Adresa ponuditelja/nositelja 

ponude:  

 

OIB: 

 

 

Odgovorna osoba ponuditelja:  

 

 

Osoba za kontakt: 

 

 

Broj telefona: 

 

 

Broj faksa: 

 

 

Adresa e-pošte: 

 

 

Broj žiro-računa, banka: 

 

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a 

(zaokružiti): 

 

                DA                                                NE 

 

2. NARUČITELJ 

Naziv: Komunalac d.o.o. 

Sjedište: Sajmište 174, 32000 VUKOVAR 

OIB: 83101904488 

 

3. ČLANOVI ZAJEDNICE PONUDITELJA: 

     ( ispunjava se samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude) 

Naziv i sjedište : 

 

 

Adresa   

 

OIB:  

Odgovorna 

osoba:  

 Osoba za 

kontakt: 

 

Broj 

telefona: 

 

 

Broj faksa:  

Adresa e-pošte: 

 

 

Broj žiro-računa, banka: 

 

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a 

(zaokružiti): 

 

             DA                                                NE 
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*ukoliko ima više članova zajednice ponuditelja Ponuditelj smije dodati na obrazac 

ponude onoliko tablica sa traženim podacima koliko ima članova zajednice ponuditelja 

pri čemu ne smije mijenjati sadržaj tablice 

 

4. PODACI O DIJELU UGOVORA KOJI SE DAJE U PODUGOVOR TE PODACI O 

PODIZVODITELJIMA  

 (ispunjava se samo u slučaju ako se dio ugovora daje u podugovor) 

 

Red. 

Br. 

Podizvoditelj 

 (naziv, adresa, OIB) 

Dio ugovora koji će 

izvršiti podizvoditelj  

Vrijednost radova 

koje će izvršiti 

podizvoditelj (bez 

PDV-a i sa PDV-om) 

te postotni dio od 

ukupne vrijednosti 

Broj žiro rč., banka 

  

 

   

*ukoliko ima više podizvoditelja Ponuditelj smije dodati na obrazac ponude onoliko 

redaka koliko ima podizvoditelja 

 

 

5.    CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:  
 

________________________________________ 

[iznos ponude izražen U KUNAMA bez PDV-a] 

 

________________________________________ 

[iznos PDV-a izražen U KUNAMA] 

 

________________________________________ 

[ukupan iznos ponude izražen U KUNAMA sa PDV-om] 

 

 

a sukladno jediničnim cijenama navedenima u troškovniku, koji čini sastavni dio 

ove ponude. 

 

6.  Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

 

___________________________________ 

                                                                        (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

            M.P. 

____________________________ 

                                                                                (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 

             

u____________________, __________ 2014.     
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 Troškovnik 

 

 

 

Nominalna kamatna stopa __________ % 

 

Efektivna kamatna stopa ____________% 

 

 

 

Red. 

Br. 

Opis Iznos u kn 

1. Iznos kamata  

2. Iznos naknada   

 UKUPNO :  

 

 

 

 

 

 

  M.P.       Potpis ovlaštene osobe 
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Izjava o nekažnjavanju 
 

Temeljem članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14)  dajem   

 

I Z J A V U 

 

 Ja  

_________________________________________________________________________ 

(ime i prezime, adresa stanovanja, broj osobne iskaznice izdane od) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

kao ovlaštena osoba za zastupanje u gospodarskom subjektu 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) 

 

___________________________________________________________________________ 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja niti gospodarski subjekt nismo 

pravomoćno osuđeni 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 _________________, _______ 2014. g.                                           

 

       Potpis:  _________________________ 

 


